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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Giáo dục Mầm non (mã ngành: 7140201) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

Mã ngành: 7140201 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học, có đủ năng lực dạy mầm non, có khả năng làm 

chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non của các phòng, sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ 

chức nghiên cứu và tư vấn phá triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có khả năng tự học, tham gia 

học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

1.2.1. Về kiến thức 

- Đào tạo sinh viên về Khối kiến thức chung; kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm: kiến 

thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành) theo yêu cầu về trình độ kiến thức chuẩn của người giáo 

viên mầm non; 

- Đào tạo sinh viên phương pháp giáo dục đáp ứng được yêu cầu về phương pháp giáo dục ở 

bậc mầm non: phương pháp để giảng dạy chương trình mầm non theo quan điểm tích hợp, phương 

pháp đánh giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu đổi mới cách đánh giá sự phát triển ở trẻ mầm non của 

ngành giáo dục; trang bị cho sinh viên những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục mầm non nhằm 

vận dụng vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non sau này; 

 - Đào tạo sinh viên đạt trình độ tiếng Anh A2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT về Ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và đạt trình độ công nghệ thông tin theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

1.2.2. Về kỹ năng 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, chăm sóc, đánh giá sự phát triển của 

trẻ, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong dạy học mầm non; kỹ năng lập 

hồ sơ chuyên môn của người giáo viên mầm non; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học và 

những thành tựu khoa học giáo dục mầm non mới vào tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non (gồm cả chăm sóc, giáo dục cho đối tượng đặc biệt như: trẻ là người dân tộc thiểu số, trẻ có 

những khả năng đặc biệt, trẻ khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập); 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến 

thức về giáo dục học và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non của đồng nghiệp; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, nhóm trẻ; tổ chức các hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục trẻ cá biệt; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm với trẻ, gia đình của trẻ, với 

đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. 
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1.2.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Hình thành ở sinh viên tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức chấp hành chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về 

giáo dục mầm non, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức của người công dân và người giáo viên, 

xây dựng một lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị, đoàn kết;  

- Hình thành ở sinh viên lòng yêu nghề dạy học, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với 

việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đối xử công bằng trên nền tảng tôn trọng trẻ và quyền trẻ em, gương mẫu 

trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, có tinh thần phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực. 

1.2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Hình thành cho sinh viên năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, 

khoa học, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên mầm non; 

- Hình thành cho sinh viên ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, hợp tác 

với đồng nghiệp, phối hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ mầm 

non, có trách nhiệm vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

- Có trình độ kiến thức đáp ứng được yêu cầu về chuẩn kiến thức của người giáo viên mầm 

non: nắm vững mục tiêu dạy học, chương trình, nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc mầm non, có 

kiến thức để dạy tốt tất cả các lĩnh vực phát triển, các khối lớp ở bậc mầm non.  

- Có phương pháp giáo dục đáp ứng được yêu cầu về phương pháp giáo dục ở bậc mầm non: 

có phương pháp để giảng dạy chương trình mầm non theo quan điểm tích hợp, có phương pháp đánh 

giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu đổi mới cách đánh giá sự phát triển ở trẻ mầm non của ngành 

giáo dục; cập nhật thường xuyên kiến thức về đổi mới giáo dục mầm non nhằm vận dụng vào thực tiễn 

chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. 

2.2. Về kỹ năng 

- Có kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, chăm sóc, đánh giá sự phát triển của trẻ, đánh giá việc 

thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong dạy học mầm non; kỹ năng lập hồ sơ chuyên 

môn của người giáo viên mầm non; 

- Có kỹ năng vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học và những thành tựu 

khoa học giáo dục mầm non mới vào tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non (gồm cả 

chăm sóc, giáo dục cho đối tượng đặc biệt như: trẻ là người dân tộc thiểu số, trẻ có khả năng đặc biệt, 

trẻ khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập); 

- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục 

học và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non của đồng nghiệp; 

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, nhóm trẻ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, 

giáo dục trẻ cá biệt; 

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm với trẻ, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các 

tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non, có ý 

thức rèn luyện phẩm chất đạo đức của người công dân và người giáo viên, xây dựng một lối sống 

trung thực, lành mạnh, giản dị, đoàn kết;  
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- Có lòng yêu nghề dạy học, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc chăm sóc, giáo 

dục trẻ, đối xử công bằng trên nền tảng tôn trọng trẻ và quyền trẻ em, gương mẫu trong quá trình chăm 

sóc, giáo dục trẻ, có tinh thần phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực. 

2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ; năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, khoa học, hiệu quả, sáng 

tạo, phù hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên mầm non; 

- Có ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, hợp tác với đồng nghiệp, 

phối hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, có trách 

nhiệm vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.  

2.5. Về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Giáo viên tại các trường mầm non; 

- Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non tại các phòng, sở giáo dục và đào tạo; các cơ 

quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:    108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:     7  tín chỉ 

Kiến thức ngành:      83 tín chỉ 

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm  thực tập chuyên môn:  11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần tương đương: 7 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27  

Bắt buộc 25  

1  LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin  
5 65 10 85 150  

2  LTU0002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3  LDL0003 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

4  LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5  NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6  NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7  TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

 GDT0001 Giáo dục Thể chất 1 1 5 10 25 30  

 GDT0002 Giáo dục Thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       

 Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

8  

MCB0077 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

MCB0093 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60  

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở 7  

Bắt buộc 5  

9  QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT 
2 28 2 32 60  

10  MTG0018 Tâm lí học và Giáo dục học đại cương 3 45 0 45 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11  
MTG0009 Giao tiếp sư phạm  2 15 15 45 60 MTG0016 

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức ngành 83  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 40  

Bắt buộc 38  

12  MCB0030 Môi trường và con người 2 25 5 35 60 MTG0005 

13  MCB0098 Sinh lý học trẻ em 2 25 5 35 60  

14  MTG0032 Tâm lý học trẻ em   3 30 15 60 90 MTG0018 

15  MTG0005 Giáo dục học Mầm non  4 35 25 85 120 MTG0032 

16  MCB0044 Tiếng Việt 5 65 10 85 150  

17  MCB0099 Toán cơ sở 2 25 5 35 60  

18  MCB0100 Văn học 4 55 5 65 120  

19  MMA0002 Âm nhạc 1 3 40 5 50 90  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

20  MMA0036 Âm nhạc 2 2 20 10 40 60 MMA0002 

21  MMA0039 Đàn Organ 2 15 15 45 60 MMA0036 

22  MMA0015 Múa và vận động theo nhạc 3 30 15 60 90 MMA0036 

23  MMA0017 Mỹ thuật 1 3 30 15 60 90  

24  MMA0037 Mỹ thuật 2 3 20 25 70 90 MMA0017 

Tự chọn 3 2  

25  

MCB0055 Xác suất thống kê 2 27 3 33 60  

MCB0031 Mỹ học đại cương 2 25 5 35 60  

MCB0029 Lí luận văn học 2 27 3 33 60  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 43  

Bắt buộc 38  

26  MCB0054 Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 4 50 10 70 120 
MCB0098 

MTG0005 

27  MMA0007 Đồ chơi 3 20 25 70 90 MMA0037 

28  MCB0034 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 2 25 5 35 60 MCB0054 

29  MTG0019 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 3 25 20 65 90 MTG0005 

30  MTG0001 Đánh giá trong giáo dục mầm non 2 20 10 40 60 MTG0005 

31  MTG0004 Giáo dục hoà nhập 2 20 10 40 60 MTG0005 

32  MCB0026 Lí luận và phương pháp kể chuyện 3 40 5 50 90 MCB0100 

33  MCB0016 
Lí luận và phương pháp cho trẻ làm 

quen với môi trường xung quanh 
3 35 10 55 90 

MCB0030 

MTG0005 

34  MCB0024 
Lí luận và phương pháp giáo dục thể 

chất 
2 20 10 40 60 MTG0005 

35  MMA0011 
Lí luận và phương pháp giáo dục âm 

nhạc 
3 30 15 60 90 

MMA0036  

MTG0005 

36  MCB0028 
Lí luận và phương pháp phát triển 

ngôn ngữ 
3 37 8 53 90 

MCB0044

MTG0005 

37  MCB0097 
Lí luận và phương pháp hình thành 

biểu tượng toán 
3 40 5 50 90 

MCB0099 

MTG0005 

38  MMA0038 
Lí luận và phương pháp tổ chức 

hoạt động tạo hình 
2 20 10 40 60 

MMA0037 

MTG0005 

39  MCB0017 
Lí luận và phương pháp cho trẻ làm 

quen với tác phẩm văn học 
3 40 5 50 90 

MCB0100 

MTG0005 

Tự chọn 4 5 Sinh viên chọn học 5 tín chỉ trong 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

các học phần sau 

40  

MTG0014 Quản lí giáo dục mầm non 2 20 10 40 60 MTG0005 

MCB0049 
Toán và hoạt động khám phá khoa 

học 
2 27 3 33 60 

MCB0099 

MTG0005 

41  

MCB0002 Chuyên đề Giáo dục giới tính  3 40 5 50 90 
MCB0098 

MTG0005 

MCB0006 
Chuyên đề Rèn kĩ năng đọc, kể diễn 

cảm tác phẩm văn học 
3 20 25 75 90 MCB0100 

MCB0032 
Ngữ dụng học và phong cách học 

tiếng Việt 
3 40 5 50 90 MCB0044 

MMA0006 
Chuyên đề Phương pháp biên dạy 

múa cho trẻ 
3 30 15 60 90 MMA0015 

7.2.3. NVSP và thực tập chuyên môn 11  

42  MTG0034 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

1 
2 5 25 55 60 MTG0005 

43  MTG0035 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

2 
2 0 30 60 60 MTG0034 

44  NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2 0 30 60 60 MTG0005 

45  NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5 0 75 150 150  

7.2.4. Khoá luận hoặc các học phần tƣơng đƣơng  7  

46  KLT0001 Khóa luận 7      

  Tự chọn 5  
SV không làm khóa luận chọn học 7 

tín chỉ trong các học phần sau 

46 

47 

48 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

MMA0005 Chuyên đề Đồ chơi sân khấu 2 10 20 50 60 MMA0007 

MCB0004 
Chuyên đề Lịch sự trong giao tiếp 

tiếng Việt 
2 27 3 33 60 MCB0044 

MTG0013 
LL và phương pháp phát triển tính 

tích cực vận động cho trẻ 
2 15 15 45 60 MCB0005 

MCB0033 
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi 
3 37 8 53 90 MCB0028 

MCB0027 
Lí luận và phương pháp kể sáng tạo 

truyện cổ tích 
3 20 25 75 90 MCB0026 

MMA0021 Phần đệm nâng cao trên đàn Organ 3 30 15 60 90 MMA0039 

MTG0011 
Lập kế hoạch và xây dựng môi trường 

giáo dục cho trẻ mầm non 
3 25 20 65 90 MTG0005 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

Tổng cộng 150      

 8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

 8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lí học và giáo dục học đại cương 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Toán cơ sở 2 30 

Sinh lí học trẻ em  2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 19  

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Tin học cơ sở 3 45 

Tâm lí học trẻ em  3 45 

Mĩ thuật 1 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1  

Số ĐVTC 18  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tiếng Việt  5 75 

Giáo dục học mầm non 4 60 

Mĩ thuật 2  3 45 

Âm nhạc  1 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2  

Số ĐVTC  18  

IV 

Văn học  4 60 

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 4 60 

Môi trường và con người  2 30 

Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán 3 45 
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Âm nhạc 2 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Lí luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 45 

Số ĐVTC 20  

V 

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 2 30 

Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn 

học  
3 45 

Lí luận và phương pháp giáo dục âm nhạc 3 45 

Giáo dục hoà nhập  2 30 

Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường 

xung quanh 
3 45 

Tự chọn 3 2 30 

Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 2 30 

Số ĐVTC 17  

VI 

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 3 45 

Đồ chơi 3 45 

Tự chọn 4 5 75 

Lí luận và phương pháp kể chuyện 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1  2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 18  

VII 

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành GD&ĐT 2 30 

Đánh giá trong giáo dục mầm non 2 30 

Đàn Organ 2 30 

Múa và vận động theo nhạc  3 45 

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất  2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Khoá luận (hoặc học các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 20  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 75 

Số ĐVTC 5  

 8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 
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Tâm lí học và giáo dục học đại cương 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Toán cơ sở 2 30 

Sinh lí học trẻ em  2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 19  

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Tiếng Việt  5 75 

Tin học cơ sở 3 45 

Tâm lí học trẻ em  3 45 

Mĩ thuật 1 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1  

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Giáo dục học mầm non 4 60 

Văn học  4 60 

Số ĐVTC 8  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Lí luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 45 

Tự chọn 1  2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 4 60 

Môi trường và con người 2 30 

Âm nhạc  1 3 45 

Mĩ thuật 2  3 45 

Giáo dục thể chất 2 2  

Số ĐVTC  22  

IV 

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 2 30 

Âm nhạc 2 2 30 

Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 2 30 

Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường 

xung quanh 
3 45 

Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 30 

Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán 3 45 

Tự chọn 3  2 30 

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 3 45 
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Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Múa và vận động theo nhạc  3 45 

Tự chọn 4 5 75 

Số ĐVTC 8  

V 

Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học  3 45 

Đồ chơi 3 45 

Lí luận và phương pháp kể chuyện 3 45 

Lí luận và phương pháp giáo dục âm nhạc 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Khoá luận (hoặc học các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 21  

VI 

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành GD&ĐT 2 30 

Giáo dục hoà nhập  2 30 

Đàn Organ 2 30 

Đánh giá trong giáo dục mầm non 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 75 

Số ĐVTC 15  

 

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

9.1. Chƣơng trình khung trình độ đại học, ngành Giáo dục Mầm non thuộc khối ngành 

sƣ phạm được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn 

ngành. Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng kiến thức của chương trình được đưa vào 

mục 7 là những quy định bắt buộc, dựa trên cơ sở mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu 

kiến thức quy định tại các mục 7.1 và mục 7.2, với tổng khối lượng kiến thức là 135 ĐVTC (không kể 

các nội dung về giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng). 

9.2. Phần Khối kiến thức chung và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Khối kiến thức chung được liệt kê ở mục 7.1. gồm 27 ĐVTC; khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp được liệt kê ở mục 7.2 là 108 ĐVTC. Đây là kiến thức cơ sở, có tính chất nền tảng chương 

trình đào tạo Cử nhân trình độ đại học Giáo dục Mầm non. Do đó, việc dạy và học mỗi học phần này 

cần được thực hiện tốt nhất để đảm bảo tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non ở trường Đại học Tây Bắc được đào tạo theo chương trình khung này. 

9.3. Phần kiến thức tự chọn  
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Được thiết kế theo hướng xây dựng các học phần có nội dung mở rộng, chuyên sâu hoặc nâng 

cao giúp sinh viên có thể lựa chọn theo năng khiếu hoặc sở trường để sau này ra trường phát huy được 

tại đơn vị công tác. 

9.4. Định hƣớng xây dựng chƣơng trình đào tạo Cử nhân trình độ đại học ngành Giáo 

dục Mầm non 

Chương trình biên soạn theo hướng sinh viên tăng cường tự học và tự nghiên cứu. Mỗi học 

phần chuyên ngành, chuyên sâu hạn chế không quá 5 ĐVTC, chủ yếu là 2 và 3 ĐVTC. 

Chương trình được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn của các trường mầm non trong toàn quốc nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng. 

Khối lượng kiến thức của chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ mà Bộ GD-ĐT 

quy định cho một chương trình giáo dục đại học 4 năm. Chương trình đào tạo đảm bảo chuẩn kiến thức 

và kĩ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Tiến Dũng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Giáo dục Tiểu học (mã ngành: 7140202) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

Mã ngành: 7140202 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, có đủ năng lực dạy tiểu học, có khả năng làm 

chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các phòng, sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ 

chức nghiên cứu và tư vấn phá triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có khả năng tự học, tham gia 

học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

1.2.1. Về kiến thức 

- Đào tạo sinh viên về Khối kiến thức chung; kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm: kiến thức cơ 

sở ngành, kiến thức chuyên ngành) theo yêu cầu về trình độ kiến thức chuẩn của người giáo viên tiểu học; 

- Đào tạo sinh viên về phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học 

sinh ở bậc tiểu học; trang bị cho sinh viên những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục tiểu học nhằm 

vận dụng các phương pháp này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học sau này; 

- Đào tạo sinh viên đạt trình độ tiếng Anh A2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT về Ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và đạt trình độ công nghệ thông tin theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

1.2.2. Về kỹ năng 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, giảng dạy, đánh giá trong dạy học tiểu học; 

kỹ năng lập hồ sơ chuyên môn của người giáo viên tiểu học; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học vào tổ 

chức các hoạt động học tập, giáo dục học sinh tiểu học (gồm cả dạy học cho đối tượng đặc biệt như: dạy cho 

học sinh dân tộc thiểu số, dạy cho học sinh có khả năng đặc biệt, học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà 

nhập); 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những 

kiến thức về giáo dục học và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh; kỹ năng quản lý lớp học, giáo dục học sinh cá biệt; 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm với học sinh, gia đình học sinh, 

với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. 

1.2.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Hình thành cho sinh viên tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức chấp hành chủ trương 
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của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu 

học; ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức của người công dân và người giáo viên, xây dựng một lối sống 

trung thực, lành mạnh, giản dị, đoàn kết;  

- Hình thành cho sinh viên lòng yêu nghề dạy học, tình thương yêu, tôn trọng, thái độ đối xử công 

bằng với học sinh, ý thức giáo dục, chăm sóc học sinh, tinh thần phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực. 

1.2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Hình thành cho sinh viên năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, khoa 

học, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên tiểu học; 

- Hình thành cho sinh viên ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, phối 

hợp với đồng nghiệp, phối hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu 

học.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

- Có trình độ kiến thức đáp ứng được yêu cầu về chuẩn kiến thức của người giáo viên tiểu học: 

nắm vững mục tiêu dạy học, chương trình, nội dung sách giáo khoa ở bậc tiểu học, có kiến thức để dạy 

tốt tất cả các môn học, các khối lớp ở bậc tiểu học.  

- Có phương pháp dạy học đáp ứng được yêu cầu về phương pháp dạy học ở bậc tiểu học: có 

phương pháp để giảng dạy chương trình tiểu học theo quan điểm tiếp cận với năng lực học sinh, có 

phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bậc tiểu học theo yêu cầu đổi mới theo cách đánh 

giá học sinh tiểu học của ngành giáo dục; cập nhật thường xuyên kiến thức về đổi mới phương pháp giáo 

dục tiểu học nhằm vận dụng các phương pháp này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu 

học. 

2.2. Về kỹ năng 

- Có kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, giảng dạy, đánh giá trong dạy học tiểu học, kỹ năng lập hồ sơ 

chuyên môn của người giáo viên tiểu học; 

- Có kỹ năng vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học vào tổ chức các hoạt động học 

tập, giáo dục học sinh tiểu học (gồm cả dạy học cho đối tượng đặc biệt như: dạy cho học sinh dân tộc thiểu 

số, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập); 

- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục 

học và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp; 

- Có kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; kỹ năng quản lý 

lớp học, giáo dục học sinh cá biệt; 

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm, xử lí các tình huống sư phạm thân thiện, công bằng, 

hiệu quả, phù hợp với mục tiêu giáo dục học sinh tiểu học, có kỹ năng ứng xử với gia đình học sinh, 

với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học, có ý thức rèn luyện phẩm chất 

đạo đức của người công dân và người giáo viên, xây dựng một lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị, đoàn kết;  

- Có lòng yêu nghề dạy học, tình thương yêu, tôn trọng, thái độ đối xử công bằng với học sinh, 

có ý thức giáo dục, chăm sóc học sinh, gương mẫu trong quá trình giảng dạy, giáo dục học sinh, có 

tinh thần phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực. 
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2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ; năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, khoa học, hiệu quả, sáng tạo, 

phù hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên tiểu học; 

- Có ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, hợp tác với đồng nghiệp, 

phối hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học.  

2.5. Về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Giáo viên tại các trường tiểu học, 

- Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học tại các phòng, sở giáo dục và đào tạo; các cơ quan, 

tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác.  

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:    108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:     7 tín chỉ 

Kiến thức ngành:      83 tín chỉ 

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm và thực tập chuyên môn: 11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần tương đương: 7 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số ) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 Không kể các học phần GDTC, GDQP 

Bắt buộc 25  

1  LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
5 65 10 85 150  

2  LTU0002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3  LDL0003 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4  LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5  NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số ) 

Tự 

học LT TH 

6  NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7  TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

 GDT0001 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60  

 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

8  

MCB0077 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

MCB0093 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60  

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 7  

Bắt buộc 5  

9  QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60  

10  MTG0018 Tâm lí học và Giáo dục học đại cương 3 45 0 45 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11  
MTG0008 Giao tiếp sư phạm 2 15 15 45 60 MTG0015 

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến chuyên ngành 83  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 45  

Bắt buộc 43  

12  MCB0041 Tập hợp lôgíc 2 25 5 35 60  

13  MCB0013 Giáo dục môi trường 2 25 5 35 60 MTG0007 

14  MCB0009 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 3 45 0 45 90  

15  MCB0010 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 3 42 3 48 90  

16  MCB0100 Văn học  4 55 5 65 120  

17  MTG0015 Tâm lý học tiểu học 3 30 15 60 90 MTG0018 

18  MTG0007 Giáo dục học tiểu học 2 20 10 40 60 MTG0015 

19  MCB0045 Tiếng Việt 1 4 50 10 70 120  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số ) 

Tự 

học LT TH 

20  MCB0046 Tiếng Việt 2 4 50 10 70 120 MCB0045 

21  MCB0047 Tiếng Việt 3 3 40 5 50 90 MCB0046 

22  MCB0039 Số học 3 40 5 50 90 MCB0041 

23  MCB0014 Hình học 3 42 3 48 90 MCB0041 

24  MCB0011 Đại số 2 27 3 33 60 MCB0039 

25  MMA0035 Âm nhạc 2 25 5 35 60  

26  MMA0016 Mỹ thuật 3 30 15 60 90  

 Tự chọn 3 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

27  

MCB0056 Xác suất thống kê 2 27 3 33 60  

MCB0037 Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học 2 25 5 35 60  

MCB0036 Rèn kĩ năng tiếng Việt 2 25 5 35 60 MCB0046 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 38  

 Bắt buộc 33  

28  MTG0002 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2 20 10 40 60 MTG0007 

29  MTG0003 Giáo dục hoà nhập 2 20 10 40 60 MTG0007 

30  MCB0019 
Lí luận và phương pháp dạy học 

Tiếng Việt 1 
4 50 10 70 120 

MCB0046

MTG0007 

31  MCB0020 Lí luận và PP dạy học Tiếng Việt 2 3 37 8 53 90 MCB0019 

32  MCB0094 
Lí luận và phương pháp dạy học 

Toán 1 
4 50 10 70 120 

MCB0011

MTG0007 

33  MCB0022 Lí luận và phương pháp dạy học Toán 2 3 40 5 50 90 MCB0094 

34  MCB0095 
Lí luận và phương pháp dạy học Tự 

nhiên - Xã hội  
3 40 5 55 90 

MCB0009

MCB0010 

MTG0007 

35  MMA0009 
Lí luận và phương pháp dạy học Âm 

nhạc 
3 30 15 60 120 

MMA0035 

MTG0007 

36  MCB0012 Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức 2 20 10 40 60 MTG0007 

37  MMA0010 
Lí luận và phương pháp dạy học Mĩ 

thuật 
3 35 10 55 90 

MMA0016

MTG0007 

38  MCB0093 
Lí luận và phương pháp dạy học thể 

dục ở tiểu học 
2 20 10 40 60 MTG0007 

39  MTG0031 Lí luận và phương pháp công tác 2 15 15 45 60 MTG0007 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số ) 

Tự 

học LT TH 

Đội TNTP HCM  

 Tự chọn 4 5 
Sinh viên chọn học 5 tín chỉ trong 

các học phần sau 

40  

MCB0008 
Chuyên đề Suy luận và chứng minh trong 

dạy học toán ở tiểu học 
2 27 3 33 60 MCB0041 

MCB0043 
Tiến trình văn học và thi pháp văn 

học dân gian 
2 27 3 33 60 MCB0100 

MCB0042 Tập làm văn 2 25 5 35 60 MCB0100 

MCB0050 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học Tiểu học 
2 25 5 35 70 MTG0007 

41  

MCB0003 Chuyên đề Giáo dục sức khoẻ sinh sản 3 40 5 50 90 MTG0007 

MCB0001 
Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi 

Toán 4-5 
3 40 5 50 90 MCB0022 

MCB0005 
Chuyên đề Phương pháp dạy học 

tiếng Việt 
3 37 8 53 90 MCB0020 

MMA0022 Tập đọc nhạc 3 30 15 60 90 MMA0035 

MMA0023 Thủ công - Kỹ thuật 3 25 20 65 90 MMA0008 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11      

42  MTG0036 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

1 
2 4 26 56 60 MTG0007 

43  MTG0037 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

2 
2 0 30 60 60 MTG0036 

44  NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2 0 30 60 60 MTG0007 

45  NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5 0 75 150 150  

7.2.4. Khoá luận hoặc các học phần tƣơng đƣơng 7      

46  KLT0001 Khóa luận 7      

  Tự chọn 5 7 
SV không làm khóa luận chọn học 7 

tín chỉ trong các học phần sau 

 

 

 

 

46 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

MMA0008 
Kỹ thuật và phương pháp dạy học Kỹ 

thuật 
3 30 15 60 90 MTG0007 

MCB0007 Chuyên đề Sáng tác đề toán ở tiểu học 2 27 3 33 60 MCB0094 

MCB0040 Sử dụng "Bàn tay nặn bột" trong dạy 2 25 5 35 60 MCB0095 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số ) 

Tự 

học LT TH 

47 

48 

học môn Khoa học ở tiểu học 

MCB0004 
Chuyên đề Lịch sự trong giao tiếp 

tiếng Việt 
2 27 3 33 60  

MMA0020 Nghệ thuật xé dán 3 20 25 70 90 MMA0016 

MCB0035 
Phương pháp dạy học tiếng Việt cho 

học sinh dân tộc thiểu số 
3 37 8 53 90 MCB0020 

MTG0033 
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

tiểu học 
2 20 10 40 60 MTG0007 

  Tổng cộng 135      

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lí học và giáo dục học đại cương 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tập hợp lôgic 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20 300 

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Mĩ thuật 3 45 

Tiếng Việt 1 4 60 

Tâm lý học tiểu học  3 45 

Số học 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1  

Số ĐVTC 20 300 

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Đại số  2 30 

Tiếng Việt 2 4 60 
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Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 3 45 

Giáo dục học tiểu học 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Âm nhạc  2 30 

Giáo dục thể chất 2 2  

Số ĐVTC  18 270 

IV 

Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2 30 

Tự chọn 2  2 30 

Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức 2 30 

Hình học 3 45 

Tiếng Việt 3 3 45 

Văn học 4 60 

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 3 45 

Số ĐVTC 19 285 

V 

Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 4 60 

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 1  4 60 

Giáo dục môi trường 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Mĩ thuật 3 45 

Tự chọn 3 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Thể dục 2 30 

Số ĐVTC 17 255 

VI 

Lí luận và phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt 2 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 2 3 45 

Tự chọn 4 5 75 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 18 270 

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành 

GD&ĐT 
2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Âm nhạc 3 45 

Giáo dục hoà nhập 2 30 

Lí luận và phương pháp công tác Đội TNTP HCM 2 30 

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 
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Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 18 270 

VIII 
Thực tập sư phạm 5 75 

Số ĐVTC 5 75 

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lí học và giáo dục học đại cương 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tập hợp lôgic 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20 300 

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 3 45 

Tiếng Việt 1 4 60 

Tâm lý học tiểu học  3 45 

Số học 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1  

Số ĐVTC 20 300 

HK phụ 

Giáo dục học tiểu học 2 30 

Âm nhạc  2 30 

Đại số  2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC  8 120 

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giáo dục môi trường 2 30 

Tiếng Việt 2 4 60 

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 3 45 

Văn học  4 60 

Hình học 3 45 
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Tự chọn 2 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2  

Số ĐVTC  21 315 

IV 

Tự chọn 3  2 30 

Tiếng Việt 3 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 4 60 

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 1  4 60 

Lí luận và phương pháp dạy học Âm nhạc 3 45 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 21 315 

HK phụ 

Mĩ thuật 3 45 

Tự chọn 4 5 75 

Số ĐVTC 8 120 

V 

Lí luận và phương pháp công tác Đội TNTP HCM 2 30 

Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt 2 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Toán 2 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Mĩ thuật 3 45 

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 22 330 

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành 

GD&ĐT 
2 30 

Giáo dục hoà nhập 2 30 

Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Thể dục 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Thực tập sư phạm 5 75 

Số ĐVTC 15 225 

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành 

của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 
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Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

9.1. Chƣơng trình khung trình độ đại học, ngành Giáo dục Tiểu học thuộc khối ngành sƣ 

phạm được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn 

ngành. Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng kiến thức của chương trình được đưa vào 

mục 7 là những quy định bắt buộc, dựa trên cơ sở mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu 

kiến thức quy định tại các mục 7.1 và mục 7.2, với tổng khối lượng kiến thức là 135 ĐVTC (không kể 

các nội dung về giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng). 

9.2. Phần Khối kiến thức chung và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Khối kiến thức chung được liệt kê ở mục 7.1. gồm 27 ĐVTC; khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp được liệt kê ở mục 7.2 là 108 ĐVTC. Đây là kiến thức cơ sở, có tính chất nền tảng chương 

trình đào tạo Cử nhân trình độ đại học Giáo dục Tiểu học. Do đó, việc dạy và học mỗi học phần này 

cần được thực hiện tốt nhất để đảm bảo tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học ở trường Đại học Tây Bắc được đào tạo theo chương trình khung này. 

9.3. Phần kiến thức tự chọn  

Được thiết kế theo hướng xây dựng các học phần có nội dung mở rộng, chuyên sâu hoặc nâng 

cao giúp sinh viên có thể lựa chọn theo năng khiếu hoặc sở trường để sau này ra trường phát huy được 

tại đơn vị công tác. 

9.4. Định hƣớng xây dựng chƣơng trình đào tạo Cử nhân trình độ đại học ngành Giáo dục 

Tiểu học 

Chương trình biên soạn theo hướng sinh viên tăng cường tự học và tự nghiên cứu. Mỗi học phần 

chuyên ngành, chuyên sâu hạn chế không quá 5 ĐVTC, chủ yếu là 2 và 3 ĐVTC. 

Chương trình được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đáp ứng nhu cầu 

thực tiễn của các trường tiểu học trong toàn quốc nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng. 

Khối lượng kiến thức của chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ mà Bộ GD-

ĐT quy định cho một chương trình giáo dục đại học 4 năm. Chương trình đào tạo đảm bảo chuẩn kiến 

thức và kĩ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ và tiến 

sĩ. 

 

                         TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Tiến Dũng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Giáo dục Chính trị (mã ngành: 7140205) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Giáo dục Chính trị 

Mã ngành: 7140205 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 
 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng 

về khoa học lý luận chính trị và khoa học giáo dục, có kĩ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục, giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, 

trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, môn giáo dục công dân ở phổ 

thông; làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

* Về phẩm chất đạo đức 

Có lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa và bản lĩnh chính trị, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự 

nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có năng lực bảo vệ có hiệu 

quả Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. 

Có đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần 

trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp.  

* Về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

nắm vững kiến thức cơ bản của khoa học giáo dục.  

Có trình độ, năng lực nhất định về tham mưu - lãnh đạo - quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn, 

có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn. Có 

khả năng nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực khoa học chính trị. 

* Về kĩ năng 

Có năng lực vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 

quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được giao.  

Có kĩ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Giáo 

dục công dân và các môn Lý luận chính trị; có khả năng tiếp cận và xử lý các tình huống chính trị; tự 

học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của 

sự nghiệp giáo dục và các công tác khác trong hệ thống chính trị.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Chuẩn về kiến thức 

Sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục chính trị được trang bị: 
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- Khối kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành.  

- Khối kiến thức chuyên ngành bao gồm các kiến thức cơ bản của khoa học Mác – Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Khối kiến thức về nghiệp vụ sư phạm. 

- Khối kiến thức bổ trợ cho ngành Giáo dục chính trị. 

2. 2. Chuẩn về kỹ năng 

* Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh 

vực chính trị. 

- Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào tuyên truyền đường lối chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong giảng dạy Giáo dục công dân ở trường phổ thông. 

- Có kỹ năng phát hiện, phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết vấn đề, phản biện vấn đề liên 

quan đến thực tiễn nghề nghiệp. 

* Kỹ năng mềm  

- Có kỹ năng đọc, hiểu, giải quyết các văn bản về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, bao gồm: biết phân công nhiệm vụ, điều khiển, nhận xét, đánh 

giá và quyết định.  

- Có kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, có khả năng thuyết trình trước đám đông, kỹ 

năng tương tác với các phương tiện thông tin đại chúng,... 

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm. 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm:  năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; biết cách 

gợi mở để tranh thủ ý kiến của người học, của đồng nghiệp. 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

2.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: trung thực, tự tin, thẳng thắn, chăm chỉ, kiên trì, dũng cảm      

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: có lý tưởng, gương mẫu, tâm huyết với nghề, tận tụy trong 

công việc, bao dung độ lượng, công bằng, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những 

người xung quanh, phê bình và tự phê bình ....  

- Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tuân thủ pháp luật,ủng hộ và bảo vệ 

cái đúng, sáng tạo và đổi mới. 

2.4. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo vào giải quyết các công việc 

cụ thể trong nghề nghiệp 

- Có năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

- Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

- Có năng tự đánh giá chịu trách nhiệm và cải tiến các hoạt động chuyên môn. 

- Có năng lực xây dựng kế hoạch, viết báo cáo, soạn thảo quyết định....... 
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2.5. Vị trí việc làm và cơ hội thăng tiến 

 Sinh viên tốt nghiệp đại học GDCT sẽ trở thành: 

- Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông;  

- Giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư 

tưởng HCM ở các trường cao đẳng, đại học, các trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị 

thành phố, huyện; giáo viên giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; 

- Giảng viên giảng dạy các môn phương pháp dạy học trong các trường sư phạm có khoa Giáo 

dục chịnh trị hoặc Giáo dục công dân 

- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức Đảng các cấp, tổ chức 

chính trị xã hội các cấp (hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên....) 

- Có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Lý luận và phương pháp dạy học chính trị 

- Có cơ hội thăng tiến ở các vị trí trong quá trình công tác. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

 Khối kiến thức chung: 17 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 118 tín chỉ 

 Trong đó: 
 

 

 Kiến thức cơ sở ngành: 11 tín chỉ 

 Kiến thức chuyên ngành: 89 tín chỉ 

 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm và thực tập chuyên môn: 11 tín chỉ 

 Khóa luận hoặc các học phần tương đương: 07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

 - Quy trình đào tạo; Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 - Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành.  

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình:  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 17 
(không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 15 

1 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 2 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

3 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

4 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 135  

5 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng 
 

  165   

6 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

7 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

8 

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 28 2 32 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 28 2 32 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 90 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

9 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

10 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

11 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

12 
TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 20 10 40 60  

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 89  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 36  

Bắt buộc 33  

13 LNL0023 Triết học Mác – Lênin 4 56 4 64 120  

14 LNL0017 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 3 42 3 48 90 LNL0023 

15 LTD0030 Chủ nghĩa xã hội khoa học  3 42 3 48 90 LNL0023 

16 LTD0031 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  3 42 3 48 90  

17 LTD0025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 42 3 48 90 LNL0023 

18 LNL0011 Đạo đức học 3 42 3 48 90 LNL0023 

19 LTD0003 Chính trị học 3 42 3 48 90 LNL0023 

20 LNL0021 Tôn giáo học 3 42 3 48 90 LNL0023 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 21 LNL0017 Lôgic hình thức 2 28 2 32 60 LNL0023 

22 LTD0026 Xã hội học 3 42 3 48 90  

23 LTD0028 Xây dựng Đảng 3 42 3 48 90 LTD0031 

Tự chọn 3 3 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

24 

LTD0034 Lịch sử các học thuyết chính trị 3 40 5 50 90 LTD0003 

LTD0032 Văn hóa học 3 40 5 50 90  

LTD0002 Công tác xã hội 3 40 5 50 90 LTD0026 

LNL0013 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 40 5 50 90 LNL0023 

LTD0035 Lịch sử và lý thuyết xã hội học 3 40 5 50 90 LTD0026 

LNL0024 Triết học phương Tây hiện đại 3 40 5 50 90 LNL0023 

LTD0036 Dân số và phát triển 3 40 5 50 90  

SCN0002 Lịch sử văn minh thế giới 3 40 5 50 90  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 53  

Bắt buộc 48  

25 LNL0007 Hiến pháp và luật học 4 56 4 64 120 PLP0001 

26 LPP0001 Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân 2 28 2 32 60  

27 LPP0003 Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 1  3 40 5 50 90 LPP0001 

28 LPP0005 Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 2  4 50 10 70 120 LPP0003 

29 LNL0011 
Giới thiệu một số tác phẩm của Mác - 

Ăngghen – Lênin 
4 56 4 64 120 LNL0023 

30 LNL0014 Lịch sử triết học  4 56 4 64 120 LNL0023 

31 LNL0021 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 28 2 32 60 LNL0017 

32 LNL0031 Giáo dục gia đình 3 40 5 50 90  

33 LTD0018 Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh  2 28 2 32 60 LTD0025 

34 LNL0010 Chuyên đề triết học  3 42 3 48 90 LNL0023 

35 LNL0022 Chuyên đề kinh tế chính trị 3 42 3 48 90 LNL0017 

36 LTD0006 Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học 3 42 3 48 90 LTD0030 

37 LTD0007 Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  3 42 3 48 90 LTD0031 

38 LTD0008 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 3 42 3 48 90 LTD0025 

39 LTD0015 Lịch sử tư tưởng XHCN 2 28 2 32 60 LTD0030 

40 LTD0037 Những vấn đề của thời đại ngày nay 3 40 5 50 90 LTD0030 

Tự chọn 4 5 Sinh viên chọn học 05 tín chỉ 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

41 

42 

LTD0038 Xã hội học chính trị  3 42 3 48 90 LTD0026 

LNL0016 Lôgic biện chứng 3 42 3 48 90 LNL0023 

LNL0027 Quản lý xã hội 3 42 3 48 60 LNL0023 

LNL0009 Kinh tế học đại cương 2 28 2 32 60 LNL0017 

LTD0009 Chuyên đề Xã hội học 2 28 2 32 60 LTD0026 

LTD0020 
Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
2 28 2 32 60 LTD0031 

LTD0022 Tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản thời đại 2 28 2 32 60 LTD0025 

LNL0015 Lịch sử triết học Mác 2 28 2 32 60 LNL0023 

LTD0023 Thể chế chính trị thế giới đương đại 2 28 2 32 60 LTD0003 

LNL0018 Xử lý các tình huống chính trị 2 28 2 32 60 LTD0003 

LNL0029 Giáo dục kỹ năng sống 2 28 2 32 60  

LTD0011 Dân tộc và chính sách dân tộc 2 28 2 32 60  

LTN0030 Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 2 28 2 32 60  

LNL0010 Kinh tế tri thức 2 28 2 32 60 LNL0017 

LPP0006 Thực tế chuyên môn 2      

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11      

43 LPP0007 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

1 
2 5 25 55 60  

44 LPP0008 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

2 
2 5 25 55 60  

45 LPP0009 Thực tập sư phạm 1 2      

46 LPP0010 Thực tập sư phạm 2 5      

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7      

47 KLT0001 Khóa luận 7      

Tự chọn 5 7 
Sinh viên không làm khóa luận chọn 

học 7 tín chỉ trong các học phần sau 

48 

49 

LTD0039 Chủ nghĩa xã hội hiện thực 4 50 10 70 120 LTD0030 

LNL0032 Quản lý nhà nước về kinh tế 4 50 10 70 120 LNL0017 

LNL0033 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 40 5 50 90 LTD0017 

LTD0040 
Lịch sử phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế 
3 40 5 50 90 LTD0030 

LNL0034 Mỹ học Mác - Lênin  3 40 5 50 90 LNL0023 

LTD0001 An sinh xã hội 2 28 2 32 60  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75 0 75 150 NTA0002 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Học phần Số tín chỉ Số tiết chuẩn 

I 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 30 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Triết học Mác - Lênin 4 60 

Xã hội học 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 20  

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 3 45 

Chủ nghĩa xã hội khoa học  3 45 

Chính trị học 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC 20  

 

III 

Lịch sử các học thyết kinh tế 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  45 

Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân 2 30 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  3  45 

Lịch sử triết học 4 45 

Tôn giáo học 3 45 

Logic hình thức 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Số ĐVTC 21  

IV 

Hiến pháp và luật học 4 45 

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 1  3 45 

Chuyên đề triết học 3 45 

Xây dựng Đảng 3 45 
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Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Tự chọn 3 3 45 

Số ĐVTC   20  

V 

Chuyên đề kinh tế chính trị 3 45 

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học 3 45 

Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Phương pháp giảng dạy giáo dục công dân 2 4 60 

Tự chọn 4 (1) 3 45 

Số ĐVTC 18  

VI 

Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  3 45 

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Mác - Ăngghen - Lênin 4 45 

Đạo đức học 3 45 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh  2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Tự chọn 4 (2) 2 30 

Số ĐVTC 18  

VII 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Giáo dục gia đình 3 45 

Những vấn đề của thời đại ngày nay 3 45 

Số ĐVTC 13  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 75 

Số ĐVTC 5 75 

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Học phần Số tín chỉ Số tiết chuẩn 

I 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 30 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Triết học Mác - Lênin 4 60 

Xã hội học 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1 15  

Giáo dục quốc phòng  165 
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Số ĐVTC 20 315 

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 3 45 

Chủ nghĩa xã hội khoa học  3 45 

Chính trị học 3 45 

Tôn giáo học 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3  45 

Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân 2 30 

Số ĐVTC 8  

III 

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2 30 

Hiến pháp và luật học 4 45 

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 1  3 45 

Lịch sử các học thyết kinh tế 2 30 

Lịch sử triết học 4 45 

Logic hình thức 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 21  

IV 

Chuyên đề triết học 3 45 

Xây dựng Đảng 3 45 

Chuyên đề kinh tế chính trị 3 45 

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học 3 45 

Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 

Đạo đức học 3 45 

Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh  2 30 

Tự chọn 3 3 45 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  3 45 

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Mác - Ăngghen - Lênin 4 45 

Số ĐVTC 7  

V Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 
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Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

PP giảng dạy giáo dục công dân 2 4 60 

Tự chọn 4 (1) 3 45 

Tự chọn 4 (2) 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Giáo dục gia đình 3 45 

Số ĐVTC 18  

VI 

Thực tập sư phạm 2 5 75 

Những vấn đề của thời đại ngày nay 3 45 

Khóa luận (hoặc các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 15  

Tổng số ĐVTC 135 
 

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hƣơng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Giáo dục Thể chất (mã ngành: 7140206) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Giáo dục Thể chất 

Mã ngành: 7140206 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Thể chất có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. 

Nắm vững các tri thức cơ bản về các môn thể thao và phương pháp giảng dạy Giáo dục Thể chất ở các 

trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu 

học. Làm công tác phong trào thể dục thể thao ở các sở, ngành. 

Có khả năng giảng dạy tốt các kiến thức Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học, đáp ứng mọi chương 

trình của các bậc học, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường hiện nay.  

Xây dựng chương trình nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Sau khi tốt nghiệp người học phải đạt được những yêu cầu cụ thể như sau: 

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần 

thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu 

nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.  

Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực được đào tạo. Nắm vững lý thuyết, giỏi thực hành, vận 

dụng tốt vào thực tiễn.  

Có khả năng giảng dạy tốt kiến thức Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học, đáp ứng mọi chương trình 

của các bậc học, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường hiện nay. Huấn 

luyện thể thao, làm tốt công tác phong trào thể dục thể thao ở các sở, ngành. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

Chương trình hướng tới trang bị những kiến thức cơ bản, nền tảng chung về lý luận, phương 

pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan. 

Có hiểu biết cơ bản về nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý hành chính, quản lý giáo dục, quốc phòng an ninh; 

Có kiến thức khoa học cơ bản, nền tảng: Toán học thống kê, Sinh lý, Giải phẫu... đáp ứng 

được tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; 

Có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về lý thuyết, thực hành các môn thể thao trong lĩnh vực GDTC;  

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm: Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và 

phương pháp dạy học các môn thể thao để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; 
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Nắm được kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành được đào tạo, đây là kiến thức cốt lõi để 

vận dụng vào thực tiễn cụ thể như sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất phải nắm được công tác 

tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài, phương pháp giảng dạy, các kiến thức cơ bản về huấn luyện 

các môn thể thao, phương pháp truyền tải dẫn dắt kiến thức chuyên môn, trình bày ý kiến liên quan 

đến chuyên môn. Có khả năng tham gia thi đấu, huấn luyện, tổ chức trọng tài các giải thể thao ở cơ sở; 

Biết thiết kế, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: câu lạc bộ Thể dục thể thao, Hội khỏe 

Phù Đổng các cấp … Biết xây dựng kế hoạch và soạn thảo được hệ thống bài tập huấn luyện tham gia 

thi đấu các giải Thể dục thể thao; 

Có kiến thức về nghiên cứu khoa học, nhất là phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực GDTC và huấn luyện thể thao; 

Nắm vững chương trình GDTC trong trường phổ thông, đặc biệt nắm vững nội dung, chương 

trình GDTC trong trường Trung học phổ thông. 

2.2. Về kỹ năng 

Trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ năng cơ bản sau: 

Có các kỹ năng sư phạm dạy học nội dung GDTC, có khả năng lập kế hoạch dạy học và tổ 

chức hoạt động dạy học nội dung GDTC ở trường phổ thông; kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin 

truyền thông, các phần mềm dạy học, sử dụng được các phương tiện kĩ thuật thực hành phục vụ công 

tác nghiên cứu và giảng dạy nội dung GDTC; 

Có kỹ năng về ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường liên 

quan đến công việc chuyên môn; 

Có kỹ năng vận dụng linh hoạt những kiến thức được đào tạo vào thực tiễn nghề nghiệp; năng 

lực tham gia phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng đổi mới công tác giáo dục và 

tìm tòi các tri thức địa phương vào nội dung, chương trình giáo dục; 

Có kỹ năng giao tiếp: biết duy trì sự hứng thú, sự tập trung chú ý của đối tượng giao tiếp. Làm 

chủ và điều chỉnh các diễn biến tâm lý của mình cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.   

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành 

được đào tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề trong ngành TDTT, biết đúc kết kinh nghiệm để 

hình thành kĩ năng tư duy sáng tạo; 

Kỹ năng lập luận, phát hiện và  giải quyết vấn đề trong thực tiễn công việc. 

Kỹ năng cập nhật kiến thức, phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá thông tin, nghiên cứu phát 

triển và bổ sung kiến thức; 

Kỹ năng lập luận, tư duy, tự chủ, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp... khả năng sử dụng tốt các 

phương pháp dạy học các môn thể thao cho học sinh các cấp; rèn luyện cho sinh viên khả năng thực 

hành chính xác kỹ thuật động tác các môn thể thao trong công tác giảng dạy. 

Có kỹ năng huấn luyện, chỉ đạo, tổ chức điều hành các giải đấu thể thao ở trường học và các 

giải thể thao do sở, ngành tổ chức. 

Có các khả năng hoạt động tập thể Đoàn, Hội, tổ chức các hoạt động phong trào trong trường học; 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

Có phẩm chất đạo đức của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần 

thế giới quan MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu 

nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.  

Phẩm chất cơ bản của người giáo viên: có ý thức, niềm tin, say mê nghề nghiệp, tận tuỵ với 

công việc, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Cải tiến nội dung phương pháp dạy học và 

giáo dục, luôn học hỏi tự rèn luyện để hoàn thiện mình.  
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Có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng sự công bằng, thẳng thắng, giản dị khiêm tốn. Có định 

hướng thái độ, hành vi ứng xử trước các vấn đề về thế giới tự nhiên, thực tiễn xã hội nghề nghiệp: Có 

tình yêu, hứng thú đối với nghề nghiệp, nội dung giảng dạy. Đổi mới sáng tạo trong dạy học, say mê 

cần cù, nghiêm túc, sáng tạo trong lao động sư phạm. 

Tôn trọng người học, đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng 

nghiệp và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp, tác phong sư 

phạm; 

Coi trọng vị trí, vai trò của GDTC trong hệ thống giáo dục phổ thông; thường xuyên cập nhật 

kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học nội dung GDTC; 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Trang bị năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; tự học tập, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số 

vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. 

Có năng lực sư phạm: năng lực chế biến tài liệu học tập, năng lực dạy học, ngôn ngữ, giao tiếp 

sư phạm, tổ chức các hoạt động sư phạm.  

Có năng lực tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc; năng lực học tập, tích luỹ kiến 

thức, kinh ngiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát 

huy trí tuệ tập thể; năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. 

Năng lực thực hành thể thao: Giáo viên TDTT trong trường phổ thông phải có khả năng thị 

phạm tốt kỹ thuật các môn thể thao trong quá trình giảng dạy đồng thời phát hiện và sửa sai kỹ thuật 

động tác của người học khi tổ chức tập luyện; 

Năng lực phòng chống chấn thương trong tập luyện: Trang bị cho người học những kiến thức 

cơ bản về phòng tránh chấn thương cho người học và có khả năng sơ cứu chấn thương tạm thời tại chỗ 

khi xảy ra chấn thương. Thường xuyên kiểm tra sân bãi,dụng cụ và phương tiện giảng dạy để phòng 

ngừa chấn thương xãy ra trong tổ chức tập luyện; 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

 Khối kiến thức chung :                                              27 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 108 tín chỉ 

 Trong đó:  

  Kiến thức cơ sở ngành: 11 tín chỉ 

  Kiến thức chuyên ngành: 79 tín chỉ 

  Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp: 11 tín chỉ 

  Khóa luận hoặc các học phần tương đương: 07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành.  

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 
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7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần  

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 Không kể GDTC và GDQP 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60  

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
3 40 5 50 90  

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150  

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

9 

VVN0002 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

10 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

11 TLG0002 Giáo dục học  4 55 5 65 120 TLG0001 

12 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành Giáo dục và Đào tạo 
2 28 2 32 60  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

13 
TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2      

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Khối kiến thức chung của ngành   

Bắt buộc   

14 GDK0008 Thể dục cơ bản – Thể dục nhịp điệu – Thể 3 6 39 84 90  



37 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần  

tiên quyết dục đồng diễn 

15 GPP0001 Giải phẫu  2 4 26 56 60  

16 GPP0015 Sinh lý  học Thể dục Thể thao 2 4 26 56 60  

17 GPP0018 Vệ sinh - Y học Thể dục Thể thao 3 40 5 50 90  

18 GPP0017 Thể thao trường học 2 20 10 30 60  

19 GPP0004 Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất 1 3 30 15 60 90  

20 GPP0005 Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất 2 3 25 20 65 90  

21 GPP0002 Lịch sử Thể dục Thể thao 2 30   60  

22 GPP0011 
Phương pháp Nghiên cứu khoa học Thể dục 

Thể thao 
2 30   60  

23 GPP0016 Tâm lý học Thể dục Thể thao 2 20 10 40 60  

24 GPP0014 Sinh cơ Thể dục Thể thao 2 20 10 40 60  

25 GPP0013 
Phương pháp thống kê - Đo lường Thể dục 

Thể thao 
3 30 15 60 90  

Tự chọn 3 5  

26 

GDK0006 Điền kinh 3 5 10 65 140 150  

GDK0010 Chạy 100m 3 6 39 84 90  

GDK0011 Nhảy xa 2 4 26 56 60  

GDK0012 Nhảy cao 2 4 26 56 56  

GDK0013 Đẩy tạ 3 6 39 84 84  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành   

Bắt buộc   

27 GBG0024 Trò chơi vận động 2 4 26 56 60  

28 GDK0003 Điền kinh 1 3 6 39 84 90  

29 GDK0004 Điền kinh 2 3 6 39 84 90  

30 GDK0009 Thể dục dụng cụ 3 6 39 84 90  

31 GBG0005 Bóng chuyền 1 3 6 39 84 90  

32 GBG0006 Bóng chuyền 2 2 4 26 56 60  

33 GBG0009 Bóng đá 1 3 6 39 84 90  

34 GBG0010 Bóng đá 2 2 4 26 56 60  

35 GBG0020 Đá cầu – Cầu mây  2 4 26 56 60  

36 GBG0013 Bóng ném  2 4 26 56 60  

37 GBG0015 Bóng rổ 2 4 26 56 60  

38 GDK0001 Bơi  3 6 39 84 90  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần  

tiên quyết 39 GBG0027 Võ 2 4 26 56 60  

40 GBG0022 Quần vợt 2 4 26 56 60  

41 GBG0019 Cờ vua 2 10 20 50 60  

42 GBG0001 Bóng bàn  2 4 26 56 60  

43 GBG0016 Cầu lông 2 4 26 56 60  

Tự chọn 4 5 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

44 

GBG0011 Bóng đá nâng cao 3 6 39 84 90  

GBG0018 Cầu lông nâng cao 3 6 39 84 90  

GBG0025 Trò chơi vận động  nâng cao 3 6 39 84 90  

GBG0014 Bóng ném nâng cao 2 4 26 56 60  

GBG0007 Bóng chuyền 3 2 4 26 56 60  

GBG0002 Bóng bàn nâng cao 2 4 26 56 60  

GBG0021 Đá cầu – Cầu mây nâng cao 2 4 26 56 60  

GBG0023 Quần vợt nâng cao 2 4 26 56 60  

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

45 GNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 10 20 50 60  

46 GNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 10 20 50 60  

47 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2      

48 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5      

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7  

49 KLT0001 Khóa luận 7      

Tự chọn 5 7 
SV không làm khoá luận chọn học 

7 tín chỉ trong các học phần sau 

49 

GPP0010 Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất 3 4 30 60  120  

GDK0007 Điền kinh 4 3 6 39 84 90  

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

GBG0011 Bóng đá 3 2 4 26 56 60  

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1  5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 
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Điền kinh 1 3 45 

Thể dục cơ bản – Thể dục nhịp điệu – Thể dục đồng diễn 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165  

Số ĐVTC 21  

II 

Tiếng Anh 2  5 75 

Giáo dục học  4 60 

Tin học cơ sở 3 45 

Tự chọn 1  2 30 

Thể dục dụng cụ 3 45 

Điền kinh 2 3 45 

Số ĐVTC 20  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Bóng chuyền 1  3 45 

Phương pháp thống kê - Đo lường Thể dục Thể thao 3 45 

Bóng đá 1  3 45 

Vệ sinh & Y học Thể dục Thể thao 3 45 

Giải phẫu  2 30 

Sinh lý  học Thể dục Thể thao 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Số ĐVTC 20  

IV 

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 3  5 75 

Bóng chuyền 2 2 30 

Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao 2 30 

Bóng đá 2 2 30 

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 19  

V 

Bóng bàn  2 30 

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 3 45 

Cầu lông 2 30 

Bóng ném  2 30 

Bóng rổ 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Tâm lý học Thể dục Thể thao 2 30 
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Tự chọn 4 5 75 

Số ĐVTC 20  

VI 

Sinh cơ học Thể dục Thể thao 2 30 

Bơi 3 45 

Quần vợt  2 30 

Võ 2 30 

Cờ vua 2 30 

Thực tập sư phạm 1  2 30 

Đá cầu – Cầu mây  2 30 

Trò chơi vận động 2 30 

Số ĐVTC 17  

VII 

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thể thao trường học 2 30 

Lịch sử Thể dục Thể thao 2 30 

Khóa luận hoặc Tự chọn 5 7 105 

Số ĐVTC 13  

VIII 
Thực tập sư phạm 2  5 75 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Điền kinh 1 3 45 

Thể dục cơ bản – Thể dục nhịp điệu – Thể dục đồng diễn 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165  

Số ĐVTC 21  

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học  4 60 

Tin học cơ sở 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Thể dục dụng cụ 3 45 

Sinh lý  2 45 

Điền kinh 2 3 45 
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Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Vệ sinh & Y học Thể dục Thể thao 3 45 

Bóng chuyền 1 3 45 

Giải phẫu học Thể dục Thể thao 2 30 

Số ĐVTC 8  

III 

Tâm lý học Thể dục Thể thao 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Phương pháp thống kê - Đo lường Thể dục Thể thao 3 45 

Bóng chuyền 2 2 30 

Trò chơi vận động 2 30 

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 3 45 

Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao 2 30 

Bóng đá 1 3 30 

Tự chọn 2 2 30 

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Sinh cơ học Thể dục Thể thao 2 30 

Bóng đá 2 2 30 

Bóng rổ 2 30 

Đá cầu – Cầu mây  2 30 

Số ĐVTC 8  

IV 

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Bóng bàn  2 30 

Cầu lông 2 30 

Thực tập sư phạm 1  2 30 

Bóng ném  2 30 

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Tự chọn 3 5 75 

Số ĐVTC 21  

V 

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thể thao trường học 2 30 

Lịch sử Thể dục Thể thao 2 30 

Quần vợt  2 30 

Võ 2 30 

Cờ vua 2 30 

Tự chọn 4 5 75 
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Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 19  

VI 

Thực tập sư phạm 2  5 75 

Bơi 3 45 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 15  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

Trần Văn Hạnh 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Toán học (mã ngành: 7140209) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Toán học 

Mã ngành: 7140209 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo giáo viên có trình độ đại học ngành sư phạm Toán, có đủ năng 

lực về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo 

dục. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức thực tế; kiến thức lý thuyết sâu, rộng về nghề sư phạm; 

những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cũng như các tư duy thuật toán; các 

tri thức về phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông 

đáp ứng chương trình, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ 

thông hiện nay; kỹ năng tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ cũng như học lên trình độ cao 

hơn; 

Đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả nhằm 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Chuẩn về kiến thức bao gồm các khối kiến thức cụ thể sau. 

2.1.1. Khối kiến thức chung  

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam; 

- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất; 

- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học môn Toán một cách hiệu quả, sáng tạo; 

Có khả năng sử dụng được các phần mềm thông dụng trong dạy học môn Toán. 

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực  

-  Có các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học; Quản lý hành chính nhà nước và Quản 

lý ngành GD&ĐT; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức giáo dục tổng quát vào học tập chuyên ngành và thực 

tiễn. 

2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành  

-  Có các kiến thức đại cương về Logic học; 
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- Có kiến thức cơ bản về Toán cao cấp (Đại số, Giải tích, Hình học, Toán ứng dụng). 

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành  

- Có kiến thức cơ bản về Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cũng như các tư duy thuật toán; hiểu và 

nắm vững các kiến thức chuyên sâu về toán học cơ bản ở trình độ đại học và mối quan hệ với các kiến 

thức toán học ở phổ thông.  

2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học  

- Có các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học, phương pháp dạy học, nghiệp vụ sư phạm, các yêu 

cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo 

dục ở trường phổ thông.  

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp  

2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề  

- Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học và giáo dục toán học: 

+ Xác định đầy đủ, chính xác nội dung, chương trình môn Toán ở phổ thông; 

+ Có kỹ năng thiết kế, thực hiện bài dạy môn Toán; 

+ Có kỹ năng điều chỉnh kế hoạch bài học, xử lý linh hoạt, sáng tạo các tình huống xảy ra trong giờ 

học; 

+ Có kỹ năng tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục toán học; 

2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  

- Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. 

2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức  

- Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục; 

- Có khả năng vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện các nghiên cứu cụ thể. 

2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống  

- Có kỹ năng tư duy logic, tư duy toán học; 

- Có kỹ năng tư duy phản biện hiệu quả. 

2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, 

ngành nghề  

 - Có khả năng nhận biết và sử lý các tác động , các yêu cầu của xã hội  đối với nghề dạy học.  

2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc (cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức)  

- Có kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình các đơn vị quan hệ với ngành nghề đào tạo giáo viên.   

2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp, dạy học phân hóa phù hợp 

với nội dung môn Toán, với bối cảnh dạy học và khả năng người học. 

2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp  

-  Có kỹ năng cải tiến, cập nhật và phát triển chương trình môn Toán ở phổ thông. 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện, khoa học kỹ thuật dạy học hiện đại vào dạy học môn Toán. 

2.2.2. Kỹ năng mềm  
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2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ  

- Có khả năng kiểm soát và định hướng phát triển bản thân; 

- Có khả năng tự học và phát triển được các kỹ năng học suốt đời. 

2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm  

- Có kỹ năng làm việc theo các nhóm, có khả năng duy trì và phát triển nhóm. 

2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo  

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp  

- Có khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt 

động chuyên môn. 

- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự đồng thuận qua trao đổi, tranh luận. 

2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong hoạt động chuyên môn Toán. 

2.2.2.6. Các kỹ năng mềm khác 

- Am hiểu đặc điểm tâm lý người học, tạo được niềm tin, động lực học tập cho người học. 

- Tạo dựng được môi trường học tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo. 

2.3. Phẩm chất đạo đức  

2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao theo đúng khả năng. 

2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

- Hiểu rõ trách nhiệm và thể hiện đạo đức của nghề giáo. 

- Giữ gìn và phát huy giá trị, uy tín của nhà giáo. 

2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  

- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo 

- Có khả năng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về môn Toán ở phổ thông. 

- Có khả năng điều chỉnh, phát triển chương trình môn Toán   

2.4.2. Năng lực tự định hƣớng, thích nghi với các môi trƣờng làm việc khác nhau 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

2.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Có khả năng tự học, tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ về Toán học. 

2.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể các nội dung liên quan đến ngành 

Sư phạm Toán. 

2.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 

- Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn về môn Toán. 

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
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- Làm công tác giảng dạy môn Toán ở trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp. 

- Làm công tác chuyên môn về Toán tại các cơ sở quản lý giáo dục. 

- Thực hiện công việc nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp có ứng dụng Toán học. 

- Có đủ điều kiện để học tiếp lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục 

quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:     27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    79 tín chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:  11 tín chỉ 

Khóa luận hoặc học phần tương đương:  07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học  

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lê nin 
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 

LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    0 0  

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  
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TT Mã học  

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 SVH0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

12 VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

13 TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

14 SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27  3 33 60  

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

15 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

16 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

17 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý 

ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

18 KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

19 TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 30   30 60 TLG0001 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 51  

Bắt buộc 51  

20 TDH0048 Tập hợp và Lô gic 2 30   30 60  

21 TDH0010 Đại số tuyến tính 4 60   60 120  

22 TGT0006 Giải tích 1 3 30 15 60 90  

23 TGT0052 Giải tích 2 2 20 10 40 60 TGT0006 

24 TGT0053 Giải tích 3 4 40 20 80 120 TGT0006 

25 TMT0049 Tin học chuyên ngành Toán 2 30   30 60 TTH0002 

26 TDH0022 Hình học giải tích 2 30   30 60  

27 TDH0049 Số học 4 60   60 120 TDH0007 

28 TGT0038 Phương trình vi phân 3 30 15 60 90 TGT0053 

29 TGT0054 Hàm biến phức 2 20 10 40 60 TGT0053 

30 TGT0043 Xác suất thống kê 3 30 15 60 90 TGT0053 

31 TDH0007 Đại số đại cương 3 45   45 90  

32 TDH0046 Quy hoạch tuyến tính 2 30   30 60 TDH0010 
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TT Mã học  

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 33 TDH0021 Hình học Afin và hình học Euclid 3 45   45 90 TDH0010 

34 TDH0032 Hình học xạ ảnh 3 45   45 90 TDH0021 

35 TPP0013 Lí luận dạy học môn Toán 3 45   45 90  

36 TGT0027 Không gian Mêtric - Không gian Tôpô 2 20 10 40 60 TGT0053 

37 TGT0002 Độ đo tích phân 2 20 10 40 60 TGT0027 

38 TPP0004 Lịch sử toán học 2 30   30 60  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 28  

Bắt buộc 22  

39 TGT0055 Giải tích hàm 3 30 15 60 90 TGT0002 

40 TDH0050 Đại số sơ cấp 3 45   45 90  

41 TDH0051 Hình học sơ cấp 3 45   45 90  

42 TPP0014 Phương pháp dạy học Toán 1 3 45   45 90 TPP0013 

43 TPP0015 Phương pháp dạy học Toán 2 3 45   45 90 TPP0014 

44 TGT0056 Phương trình đạo hàm riêng 2 20 10 40 60 TGT0038 

45 TDH0052 Hình học vi phân 2 30   30 60 TGT0053 

46 TDH0035 Lý thuyết mô đun 3 45   45 90 TDH0049 

Tự chọn 3 3 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

47 TGT0057 Một số vấn đề chọn lựa từ hàm chỉnh hình 3 45   45 90 TGT0054 

48 TDH0064 Phương pháp tính 3 45   45 90 TGT0053 

Tự chọn 4 3 SV chọn học 1 trong các học phần sau  

49 TDH0054 Nhập môn đại số giao hoán 3 45   45 90 TDH0053 

50 TPP0016 Tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại 3 45   45 90 TPP0013 

51 TGT0058 Lý thuyết ổn định 3 45   45 90 TGT0038 

52 TDH0055 Lý thuyết đường và mặt trong E
n 

3 45   45 90 TDH0052 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

53 TNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 10 20 50 60  

54 TNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2   30 60 60 TNV0001 

55 SNV0007 Thực tập sư phạm 1 2  30 90 60 TNV0002 

56 SNV0008 Thực tập sư phạm 2 5  75 225 150 SNV0007 

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7  

57 KLT0001 Khóa luận 7      

Tự chọn 5 7 SV không làm khóa luận chọn học 
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TT Mã học  

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 7 tín chỉ trong các học phần sau 

58 TDH0056 Đa tạp khả vi 4 60   60 120 TGT0053 

59 TGT0059 Phương trình tích phân 4 60   60 120 TGT0055 

60 TGT0060 Phương trình đạo hàm riêng hiện đại 3 30 15 60 90 TGT0056 

61 TDH0061 
Những tư tưởng cơ bản ẩn chứa trong 

hình học phổ thông 
3 45   45 90 TDH0032 

62 TGT0061 Cơ sở của lý thuyết xác suất 4 60   60 120 TGT0002 

63 TDH0057 Mở rộng trường và lý thuyết Galoa 4 60   60 120 TDH0007 

64 TDH0058 Nhập môn Đại số đồng điều 4 60   60 120 TDH0053 

65 TGT0062 Phép tính vi phân trong không gian Banach 4 60   60 120 TGT0055 

66 TDH0060 Cơ sở hình học 3 45   45 90  

67 TDH0005 Đa tạp Riemann 2 30   30 60 TDH0055 

68 TDH0059 Lý thuyết đồ thị hữu hạn 3 45   45 90 TDH0010 

69 TMT0107 Tin học chuyên ngành nâng cao 3 45   45 90 TMT0049 

70 TDH0006 Đại số đa tuyến tính 2 30   30 60 TDH0010 

71 TPP0017 Dạy và học tích cực trong dạy học môn toán 3 45   45 90 TPP0013 

72 NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75   75 150 NTA0002 

73 TPP0019 
Đổi mới quá trình dạy học môn toán 

thông qua các chuyên đề dạy học 
3 45   45 90 TPP0013 

74 
TPP0018 

Phương pháp dạy học hình học ở trường 

THPT 
3 45   45 90 TPP0013 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Tập hợp và Lô gic 2 30 

Giải tích 1 3 45 

Số ĐVTC 23  

II Tiếng Anh 2 5 75 
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Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Hình học giải tích 2 30 

Giải tích 2 2 30 

Giải tích 3 4 60 

Đại số tuyến tính 4 60 

Số ĐVTC 21  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Lí luận dạy học môn Toán 3 45 

Số học 4 60 

Quy hoạch tuyến tính 2 30 

Hình học Afin và hình học Euclid 3 45 

Đại số đại cương 3 45 

Không gian Mêtric - Không gian Tôpô 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 19  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tin học chuyên ngành Toán 2 30 

Phương pháp dạy học Toán 1 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Hình học xạ ảnh 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 15  

 

 

 

V 

Phương trình vi phân 3 45 

Hình học sơ cấp 3 45 

Lý thuyết mô đun 3 45 

Tự chọn 2 2 30 

Hàm biến phức 2 30 

Phương pháp dạy học Toán 2 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 18  

VI 
Hình học vi phân  2 30 

Tự chọn 3 3 45 
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Lịch sử toán học 2 30 

Độ đo tích phân 2 30 

Phương trình đạo hàm riêng 2 30 

Đại số sơ cấp 3 45 

Thực tập sư phạm 1 2 90 

Số ĐVTC 16  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Tự chọn 4 3 45 

Xác suất thống kê 3 45 

Giải tích hàm 3 45 

Khóa luận hoặc các học phần tương đương (Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 18  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Tập hợp và Lô gic 2 30 

Giải tích 1 3 45 

Số ĐVTC 23  

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Hình học giải tích 2 30 

Giải tích 2 2 30 

Giải tích 3 4 60 

Đại số tuyến tính 4 60 

Số ĐVTC 21  

HK phụ Phương trình vi phân 3 45 
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Lịch sử toán học 2 30 

Đại số đại cương 3 45 

Số ĐVTC 8  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Lí luận dạy học môn Toán 3 45 

Số học 4 60 

Quy hoạch tuyến tính 2 30 

Hình học Afin và hình học Euclid 3 45 

Không gian Mêtric - Không gian Tôpô 2 30 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Phương pháp dạy học Toán 1 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Hình học xạ ảnh 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Tự chọn 3 3 45 

Đại số sơ cấp 3 45 

Độ đo tích phân 2 30 

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Tin học chuyên ngành Toán 2 30 

Hình học sơ cấp 3 45 

Xác suất thống kê 3 45 

Số ĐVTC 8  

 

 

 

V 

Lý thuyết mô đun 3 45 

Tự chọn 2 2 30 

Hàm biến phức 2 30 

Phương pháp dạy học Toán 2 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Hình học vi phân 2 30 

Phương trình đạo hàm riêng 2 30 

Giải tích hàm 3 45 
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Thực tập sư phạm 1 2 90 

Số ĐVTC 21  

VI 

Tự chọn 4 3 45 

Thực tập sư phạm 2 5 225 

Khóa luận hoặc các học phần tương đương (Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 15  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Hoàng Ngọc Anh 

 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Tin học (mã ngành: 7140210) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Tin học 

Mã ngành: 7140210 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học ngành sư phạm Tin học có đủ năng lực về 

chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, 

nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục; Nắm vững các tri 

thức về Tin học cơ bản và phương pháp giảng dạy Tin học ở trường Trung học phổ thông, có khả năng 

giảng dạy các kiến thức Tin học cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình, phù hợp với 

nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay; Đáp ứng yêu cầu 

phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; có khả năng tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ cũng như 

học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

Đào tạo sinh viên có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về nghề sư 

phạm. Biết phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và nghiên cứu khoa 

học giáo dục. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị và pháp luật. Có 

kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong việc giảng dạy môn Tin học. Có kiến thức về 

lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực cụ thể. Có kiến thức cơ bản về quản 

lý, điều hành về hoạt động chuyên môn. 

Đào tạo sinh viên có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. Có kỹ năng 

phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định 

hoặc thay đổi. Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; 

chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. Có 

năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

Đào tạo sinh viên đạt yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các quy tắc nghề 

nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng  - an ninh theo quy định hiện hành, có sức khỏe tốt.  

2. Chuẩn đầu ra 

Chuẩn về kiến thức bao gồm các khối kiến thức cụ thể sau.  

2.1.1. Khối kiến thức chung 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam; 
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- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất; 

- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học môn Tin học một cách hiệu quả, sáng tạo. 

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực  

-  Có các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT, Phương pháp nghiên cứu khoa học; 

- Có kiến thức cơ bản về Toán: Đại số tuyến tính, Giải tích, Xác suất thống kê; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức giáo dục tổng quát vào học tập chuyên ngành và thực 

tiễn.  

2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành  

- Có kiến thức cơ bản về các hệ thống máy tính: Kỹ thuật điện tử, Điện tử số, Kiến trúc máy 

tính, Nguyên lý hệ điều hành, Mạng máy tính; 

- Có kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống thông tin: Các ngôn ngữ lập trình, Cơ sở dữ liệu, 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin. 

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành 

- Có kiến thức cơ bản về Tin học ứng dụng như: E-Learning, Thiết kế bài giảng điện tử, Thiết kế web; 

- Có kiến thức cơ bản về Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo; 

- Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Tin học cơ bản ở trình độ đại học và mối 

quan hệ với các kiến thức Tin học ở phổ thông.  

2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học 

 - Có các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học, phương pháp dạy học, nghiệp vụ sư phạm, các 

yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả 

giáo dục ở trường phổ thông.  

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp  

2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề 

- Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học và giáo dục Tin học: 

+ Xác định đầy đủ, chính xác nội dung, chương trình môn Tin học ở phổ thông; 

+ Có kỹ năng thiết kế, thực hiện bài dạy môn Tin học; 

+ Có kỹ năng điều chỉnh kế hoạch bài học, xử lý linh hoạt, sáng tạo các tình huống xảy ra trong giờ học; 

+ Có kỹ năng tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục Tin học; 

- Có kỹ năng lập trình máy tính trong một số ngôn ngữ bậc cao.  

- Kỹ năng tìm hiểu, xây dựng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong công tác giảng dạy 

và quản lý trường học. 

2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. 

2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

- Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục; 
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- Có khả năng vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện các nghiên cứu cụ 

thể. 

2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống 

- Có kỹ năng tư duy logic, tư duy thuật toán; 

- Có kỹ năng tư duy phản biện hiệu quả. 

2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, 

ngành nghề  

- Có khả năng nhận biết và sử lý các tác động, các yêu cầu của xã hội  đối với nghề dạy học.  

2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc (cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức) 

- Có kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình các đơn vị quan hệ với ngành nghề đào tạo giáo viên.   

2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp, dạy học phân hóa phù hợp 

với nội dung môn Tin học, với bối cảnh dạy học và khả năng người học. 

2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 

- Có kỹ năng cải tiến, cập nhật và phát triển chương trình môn Tin học ở phổ thông. 

- Có khả năng khai thác, quản lý và vận hành được hệ thống máy tính và mạng máy tính trong 

các cơ sở giáo dục. 

2.2.2. Kỹ năng mềm  

2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ 

- Có khả năng kiểm soát và định hướng phát triển bản thân; 

- Có khả năng tự học và phát triển được các kỹ năng học suốt đời. 

2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Có kỹ năng làm việc theo các nhóm, có khả năng duy trì và phát triển nhóm. 

2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp  

- Có khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt 

động chuyên môn. 

- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự đồng thuận qua trao đổi, tranh luận. 

2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong hoạt động chuyên môn Tin học. 

2.2.2.6. Các kỹ năng mềm khác 

- Am hiểu đặc điểm tâm lý người học, tạo được niềm tin, động lực học tập cho người học. 

- Tạo dựng được môi trường học tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo. 

2.3. Phẩm chất đạo đức  

2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 
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- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao theo đúng khả năng. 

2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

- Hiểu rõ trách nhiệm và thể hiện đạo đức của nghề giáo. 

- Giữ gìn và phát huy giá trị, uy tín của nhà giáo. 

2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  

- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo  

- Có khả năng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về môn Tin học ở phổ thông. 

- Có khả năng điều chỉnh, phát triển chương trình môn Tin học.   

2.4.2. Năng lực tự định hƣớng, thích nghi với các môi trƣờng làm việc khác nhau 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

2.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

- Có khả năng tự học, tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ về Tin học. 

2.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể các nội dung liên quan đến 

ngành Sư phạm Tin học. 

2.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 

- Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn về môn Tin học. 

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở trường trung học phổ thông, trung học chuyên 

nghiệp. 

- Làm công tác chuyên môn về Tin học tại các cơ sở quản lý giáo dục. 

- Thực hiện công việc nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp về Công nghệ thông tin.  

- Có đủ điều kiện để học tiếp lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.   

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:    108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:     24 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:     66 tín chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:  11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần tương đương:  07 tín chỉ 
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4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75   75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75   75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ bản 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       165   

9 GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

10 GDT0003 Giáo dục thể chất 2 2   30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27  3 33 60  

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TMM0062 Lập trình trực quan 2 30   30 60  

TMT0061 Quản lý dự án 2 30   30 60 TMT0060 

TMM0054 
Ứng dụng Flash vào thiết kế hiệu ứng 

hoạt hình 
2 30   30 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 24  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
Bắt buộc 24  

12 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và Quản 

lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 90  

15 TGT0008 Giải tích 1 3 45   45 90  

16 TGT0016 Giải tích 2 3 45   45 90 TGT0008 

17 TDH0012 Đại số tuyến tính 2 30   30 60  

18 TGT0068 Xác suất thống kê 3 45   45 90 TGT0008 

19 VDC0042 Vật lý đại cương 2 30   30 60  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

20 
KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 30   30 60 TLG0001 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 66  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 42  

Bắt buộc 38  

21 TMT0067 Cơ sở dữ liệu 3 45   45 90 TMT0060 

22 TMT0068 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45   45 90 TMT0067 

23 TMT0001 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60   60 120 TMT0034 

24 TMT0069 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45   45 90 
TMT0068 

TMT0083 

25 TMT0034 Ngôn ngữ lập trình bậc cao 5 75   75 150 TMT0060 

26 TMT0083 Lập trình hướng đối tượng 3 45   45 90 TMT0034 

27 TMM0015 
Một số vấn đề xã hội của công nghệ thông 

tin  
2 30   30 60  

28 TMM0071 Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45   45 90  

29 TMM0072 Kiến trúc máy tính 3 45   45 90 
TMT0060 

TMM0071 

30 TMM0030 Xử lý tín hiệu số 3 45   45 90 TGT0016 

31 TMM0016 Nguyên lý hệ điều hành 3 45   45 90 TMM0072 

32 TMM0014 Mạng máy tính 3 45   45 90 TMT0060 

Tự chọn 3 4 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

33 

34 

TMT0021 Kỹ thuật xử lý ảnh 2 30   30 60 TMT0060 

TMT0018 Học máy 2 30   30 60 TMT0001 

TMT0015 Hệ thống hướng tác tử 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0053 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

TMT0006 Cơ sở dữ liệu phân tán 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0016 Hệ thống thông minh  2 30   30 60 
TMT0001 

TMT0067 

TMT0076 Cơ sở dữ liệu NoSQL 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0003 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0079 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0083 

TMM0080 
Chất lượng dịch vụ và lý thuyết hàng 

đợi trong mạng máy tính 
2 30   30 60 TMM0014 

TMM0003 Cơ sở lý thuyết truyền tin 2 30   30 60 TMT0060 

TMM0027 Vi điều khiển 2 30   30 60 
TMM0071 

TMT0060 

35 TMM0073 Quản lý hệ thống máy tính 2 30   30 60 TMT0060 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 24  

Bắt buộc 22  

36 TMT0007 Công nghệ phần mềm 3 45   45 90 
TMT0067 

TMT0083 

37 TMT0102 E-Learning 3 45   45 90 TMM0014 

38 TMT0053 Trí tuệ nhân tạo 3 45   45 90 TMT0001 

39 TMT0101 Thiết kế bài giảng điện tử 2 30   30 60 TMT0060 

40 TMM0006 Hệ điều hành Linux 2 30   30 60 TMT0060 

41 TMM0020 Thiết kế Web   3 45   45 90  

42 TMT0029 Lý luận dạy học Tin học 3 45   45 90 
TLG0002 

TMT0034 

43 TMT0039 Phương pháp dạy học Tin học 3 45   45 90 TLG0002 

  Tự chọn 4 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

44 

TMT0057 Xử lý ảnh 2 30   30 60 TMT0034 

TMT0090 Lập trình Python 2 30   30 60 TMT0034 

TMT0017 Hệ trợ giúp quyết định 2 30   30 60 
TMT0069 

TMT0053 

TMT0091 Thiết kế đồ họa 2 30   30 60 TMT0060 

TMT0092 Mật mã và an toàn thông tin 2 30   30 60 TMT0001 

TMT0093 Phát triển ứng dụng web 2 30   30 60 TMT0070 

TMT0084 Đồ họa máy tính 2 30   30 60 TMT0034 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

TMT0103 Kho dữ liệu 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0014 Hệ thống hướng dịch vụ 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0014 

TMM0100 Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối 2 30   30 60 
TMM0016 

TMT0034 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

45 TMM0103 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2  30 60 60  

46 TMM0104 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2  30 60 60 TMM0103 

47 SNV0007 Thực tập sư phạm 1 2  30 90 60 TMM0104 

48 SNV0008 Thực tập sư phạm 2 5   225 150 SNV0007 

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7  

49 KLT0001 Khóa luận 7   315 210  

  Tự chọn 5 7 
SV không làm khóa luận chọn học 

7 tín chỉ trong các học phần sau 

50 

51 

52 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75   75 150 NTA0002 

TMT0019 Khai phá dữ liệu  2 30   30 60 
TMT0001 

TMT0067 

TMT0020 Kiểm thử phần mềm  2 30   30 60 TMT0001 

TMT0012 Hệ chuyên gia 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0053 

TMT0033 Ngôn ngữ hình thức 2 30   30 60 TMT0034 

TMT0051 Toán rời rạc 3 45   45 90 TMT0060 

TMT0046 Thương mại điện tử  2 30   30 60 
TMT0068 

TMT0014 

TMT0035 Phần mềm mã nguồn mở  2 30   30 60 TMT0060 

TMT0104 XML và ứng dụng 2 30   30 60 
TMT0067 

TMT0083 

TMT0070 Lập trình .NET 3 45   45 90 TMT0034 

TMT0028 Lập trình trên thiết bị di động 3 45   45 90 TMT0083 

TMM0029 Xử lý tiếng nói 2 30   30 60 TMM0030 

TMM0019 Thiết kế vi mạch số với HDL 2 30   30 60 TMT0060 

TMM0013 Mạng không dây  2 30   30 60 TMM0014 

TMM0001 An toàn và an ninh mạng 2 30   30 60 TMM0014 

TMM0095 Thiết kế và quản trị mạng máy tính   2 30   30 60 TMM0014 

TMM0082 Hệ thống điều khiển nhúng 2 30   30 60 TMT0060 



62 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

TMM0086 Lập trình mạng 3 45   45 90 
TMT0083 

TMT0014 

TMM0087 Lập trình ứng dụng Web 3 45   45 90 TMM0020 

TMM0097 Tiếp thị số 2 30   30 60 TMM0020 

TMM0098 Phát triển website bằng mã nguồn mở 2 30   30 60 TMM0020 

TMM0099 Phát triển ứng dụng Internet of Things 2 30   30 60 
TMT0060 

TMM0071 

TMM0094 Lập trình mạng nâng cao 2 30   30 60 TMM0086 

TMM0081 Truyền và bảo mật thông tin 2 30   30 60 
TGT0043 

TMT0034 

TMM0096 Truyền thông đa phương tiện 2 30   30 60 
TMT0025 

TMM0014 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ bản 3 45 

Vật lý đại cương 2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20  

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giải tích 1 3 45 

Đại số tuyến tính 2 30 

Ngôn ngữ lập trình bậc cao 5 75 

Số ĐVTC 19  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Thiết kế Web 3 45 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60 
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Cơ sở dữ liệu 3 45 

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45 

Lý luận dạy học Tin học 3 45 

Số ĐVTC 18  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Kiến trúc máy tính 3 45 

Giải tích 2 3 45 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 

Lập trình hướng đối tượng 3 45 

Tự chọn 1 2 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 45 

Số ĐVTC 19  

V 

Hệ điều hành LINUX 2 30 

Mạng máy tính 3 45 

Phương pháp dạy học Tin học 3 45 

Xác suất thống kê 3 45 

Một số vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 17  

VI 

Nguyên lý hệ điều hành 3 45 

E-Learning 3 45 

Xử lý tín hiệu số 3 45 

Tự chọn 3 4 60 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45 

Số ĐVTC 18  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Trí tuệ nhân tạo 3 45 

Công nghệ phần mềm 3 45 

Thiết kế bài giảng điện tử 2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Khóa luận hoặc các học phần tương đương (Tự chọn 5) 7 105 
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Số ĐVTC 19  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ bản 3 45 

Vật lý đại cương 2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20  

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giải tích 1 3 45 

Đại số tuyến tính 2 30 

Ngôn ngữ lập trình bậc cao 5 75 

Số ĐVTC 19  

HK phụ 

Giải tích 2 3 45 

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45 

Hệ điều hành LINUX 2 30 

Số ĐVTC 8  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Thiết kế Web 3 45 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60 

Cơ sở dữ liệu 3 45 

Lý luận dạy học Tin học 3 45 

Kiến trúc máy tính 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC 20  
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IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Nguyên lý hệ điều hành 3 45 

Mạng máy tính 3 45 

Lập trình hướng đối tượng 3 45 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 60 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Một số vấn đề xã hội của CNTT 2 30 

E-Learning 3 45 

Xác suất thống kê 3 45 

Số ĐVTC 8  

 

 

 

V 

Xử lý tín hiệu số 3 45 

Công nghệ phần mềm 3 45 

Thiết kế bài giảng điện tử 2 30 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45 

Trí tuệ nhân tạo 3 45 

Tự chọn 4 2 30 

Phương pháp dạy học Tin học 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 60 

Thực tập sư phạm 1 2 90 

Số ĐVTC 23  

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 225 

Khóa luận hoặc các học phần tương đương (Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 14  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA HIỆU TRƢỞNG 
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TS. Hoàng Ngọc Anh 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

  



67 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Vật lí (mã ngành: 7140211) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Vật lí 

Mã ngành: 7140211 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có 

kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kĩ năng sư phạm, có phẩm chất cơ 

bản của người giáo viên XHCN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: Đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về 

vật lý, có kiến thức cần thiết về ngành sư phạm, có những hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội; Có trình độ và khả năng để giảng dạy môn vật lí ở trường trung học phổ thông, 

trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc làm việc trong các cơ sở 

nghiên cứu, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước;  

Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để tự nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư 

phạm hoặc tham gia học tập ở bậc học cao hơn, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục, có khả 

năng nghiên cứu khoa học; 

  Có đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, 

kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành. Đạt chuẩn Tiếng anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức cụ thể sau. 

2.1.1. Khối kiến thức chung  

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam;  

- Có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, khoa học 

quản lí hành chính, quản lí giáo dục, quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất; 

- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị, thí nghiệm dạy học môn Vật lý một cách hiệu 

quả, sáng tạo; Có khả năng sử dụng được các phần mềm thông dụng trong dạy học môn Vật lý. 

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực  
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- Nắm vững các kiến thức cơ bản về tâm lí học, giáo dục học, quản lý hành chính nhà nước và 

quản lý ngành GD&ĐT, phương pháp dạy học hiện đại và tổ chức các hoạt động của học sinh trong 

trường phổ thông; 

- Có những hiểu biết cơ bản về phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức giáo dục tổng quát vào học tập chuyên ngành và thực 

tiễn. 

2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành 

- Có kiến thức đầy đủ và cập nhật về lí luận dạy học vật lý, về chương trình vật lý phổ thông;  

- Có hiểu biết cơ bản về thực tiễn dạy học vật lý ở trường phổ thông và thực tiễn dạy học vật lý 

ở khu vực Tây Bắc. 

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành 

- Có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Vật lý đại cương, về thí nghiệm vật lý; có kiến thức cơ bản 

về toán cho vật lý, vật lý lý thuyết, điện tử học, thiên văn học, những vấn đề vật lý hiện đại, lịch sử vật lý; 

2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học 

- Có các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học, phương pháp dạy học, nghiệp vụ sư phạm, các 

yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả 

giáo dục ở trường phổ thông.  

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp  

2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề 

- Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học và giáo dục; 

- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức vật lý để giải các bài toán về vật lý đại cương, các bài 

toán vật lý ở trường THPT, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên, trong đời sống và các ứng 

dụng vật lý trong kĩ thuật, đời sống; 

- Có năng lực giảng dạy vật lý ở trường THPT, thực hiện các công việc của một giáo viên, có 

thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của giáo dục. 

2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. 

2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: 

- Có khả năng cập nhật kiến thức, phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa 

học giáo dục; 

- Có khả năng vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện các nghiên 

cứu cụ thể. 

2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống 

- Có kỹ năng phân tích vấn đề theo logic dưới nhiều góc độ; 

- Có kỹ năng tư duy logic, tư duy toán học; 

- Có kỹ năng tư duy phản biện hiệu quả. 

2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, 
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ngành nghề 

- Có khả năng nhận biết và sử lý các tác động , các yêu cầu của xã hội  đối với nghề dạy học.  

2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc (cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức) 

- Có kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình các đơn vị quan hệ với ngành nghề đào tạo giáo viên.   

2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp, dạy học phân hóa phù hợp 

với nội dung môn Vật lý, với bối cảnh dạy học và khả năng người học. 

2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 

- Có kỹ năng cập nhật, cải tiến và phát triển chương trình môn Vật lý ở THPT. 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện, khoa học kỹ thuật dạy học hiện đại vào dạy học môn Vật 

lý. 

2.2.2. Kỹ năng mềm  

2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ 

- Có khả năng kiểm soát và định hướng phát triển bản thân; 

- Có khả năng tự học và phát triển được các kỹ năng học suốt đời. 

2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Có kỹ năng làm việc theo các nhóm, có khả năng duy trì và phát triển nhóm. 

2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp 

- Có khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt 

động chuyên môn. 

- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự đồng thuận qua trao đổi, tranh luận. 

2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong hoạt động chuyên môn Vật lý. 

2.2.2.6. Các kỹ năng mềm khác 

- Am hiểu đặc điểm tâm lý người học, tạo được niềm tin, động lực học tập cho người học. 

- Tạo dựng được môi trường học tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng 

tạo. 

2.3. Phẩm chất đạo đức  

2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao theo đúng khả năng. 

2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

- Hiểu rõ trách nhiệm và thể hiện đạo đức của nghề giáo; 

- Giữ gìn và phát huy giá trị, uy tín của nhà giáo. 
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2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 

- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về môn Vật lý ở THPT;  

- Có kỹ năng cập nhật, cải tiến và phát triển chương trình môn Vật lý ở THPT. 

2.4.2. Năng lực tự định hƣớng, thích nghi với các môi trƣờng làm việc khác nhau 

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

2.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ về Vật lý. 

2.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình; 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một 

số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. 

2.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 

- Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn về môn Vật lý. 

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Có đủ năng lực giảng dạy học môn Vật lý ở trường trung học phổ thông; 

- Có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để bước đầu tiếp cận giảng dạy Vật lý ở các trường 

trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; 

- Có đủ năng lực nghiên cứu Vật lý ở các trung tâm, các viện nghiên cứu; 

- Có đủ năng lực làm việc ở các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực: cơ - nhiệt 

- điện - quang; viễn thông; sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học - kỹ thuật. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:     27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    79 tín chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp: 11 tín chỉ 

Khóa luận hoặc học phần tương đương:  07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
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- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ  

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 SVH0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

12 VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

13 TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

14 SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27  3 33 60  

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

9 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

10 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

11 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

12 KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

13 TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 30  30 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 46  

Bắt buộc 46  

14 TGT0008 Giải tích 1 3 45  45 90  

15 TGT0016 Giải tích 2 3 45  45 90 TGT0008 

16 TGT0063 Phương trình vi phân đạo hàm riêng 2 30  30 60 TGT0016 

17 VLC0064 Phương trình vật lý toán 3 45  45 90 VDC0008 

18 VDC0003 Cơ học 4 60  60 120 TGT0008 

19 VDC0047 Vật lý phân tử và nhiệt học 3 45  45 90 VDC0003 

20 VDC0056 Điện và từ 4 60  60 120 VDC0047 

21 VDC0008 Dao động và sóng 2 30  30 60 VDC0056 

22 VDC0057 Quang học 3 45  45 90 VDC0056 

23 VDC0028 
Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 

1  
2 5 25 55 60 VDC0047 

24 VDC0029 
Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 

2  
2 5 25 55 60 VDC0057 

25 VDC0046 Vật lý nguyên tử và hạt nhân  3 45  45 90 VDC0057 

26 VDC0058 Kỹ thuật điện 2 30  30 60 VDC0056 

27 VDC0036 
Thực hành, tham quan kỹ thuật điện 

và điện tử 
3 5 40 85 90 VDC0010 

28 VLC0059 Cơ lý thuyết 3 45  45 90 VLC0064 

29 VLC0020 Nhiệt động lực học 2 30  30 60 VDC0047 

30 VLC0060 Điện động lực học 2 30  30 60 VDC0056 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 33  

Bắt buộc 29  

31 VPV0017 Lí luận dạy học vật lý  3 45  45 90  

32 VPV0021 
Phân tích chương trình vật lý trung 

học phổ thông 
4 60  60 120 VPV0017 

33 VPV0031 Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông 3 5 40 85 90 VPV0021 

34 VPV0061 Bài tập vật lý trung học phổ thông 2 30  30 60 VPV0021 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
35 VLC0062 Vật lý chất rắn  3 45  45 90 VLC0005 

36 VLC0005 Cơ học lượng tử 1 3 45  45 90 VLC0064 

37 VLC0063 Vật lý thống kê 3 45  45 90 VDC0047 

38 VLC0006 Cơ học lượng tử 2 4 60  60 120 VLC0005 

39 VLC0065 Thiên văn học đại cương 2 30  30 60 VDC0003 

40 VDC0010 Điện tử học đại cương 2 30  30 60 VDC0056 

Tự chọn 3 4 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

41 VLC0034 Thực hành vật lý chất rắn 2 5 25 55 60 VLC0062 

42 VLC0019 Lý thuyết nhóm 2 30  30 60 TGT0016 

43 VLC0049 Vật lý Plasma 2 30  30 60 VLC0062 

44 TMT0047 Tin học chuyên ngành vật lý 2 30  30 60 VPV0031 

45 VPV0033 
Thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật 

lý 
2 30  30 60 VPV0031 

46 VPV0023 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

dạy học Vật lý 
2 30  30 60 VPV0017 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

47 VPV0077 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

1 
2  30 60 60 VPV0021 

48 VPV0078 
Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 

2 
2  30 60 60 VPV0077 

49 SNV0007 Thực tập sư phạm 1 2  30 60 60  

50 SNV0008 Thực tập sư phạm 2 5  75 150 150  

7.2.4. Khóa luận hoặc các học phần tƣơng đƣơng 7  

51 KLT0001 Khóa luận 7   315 210  

Tự chọn 4 7 

(Sinh viên không làm khóa luận 

chọn học các học phần với tổng số 7 

tín chỉ trong các học phần sau) 

51 NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

52 VPV0018 Lịch sử vật lý 3 45  45 90  

53 VLC0016 Laser và ứng dụng
 

2 30  30 60 VDC0057 

54 VLC0002 Cáp quang và ứng dụng 2 30  30 60 VDC0057 

55 VDC0066 Kỹ thuật điện tử
 

4 60  60 120 VDC0010 

56 VLC0067 Quang phổ 2 30  30 60  

57 VDC0068 Kỹ thuật nhiệt
 

4 60  60 120 VDC0047 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
58 VLC0069 Vật lý nano và ứng dụng

 
2 30  30 60 VLC0062 

59 VLC0070 Vật lý hạt cơ bản 3 45  45 90 VLC0006 

60 VPV0071 
Tổ chức hoạt động nhận thức trong 

dạy học Vật lý 
3 45  45 90 VPV0021 

61 VPV0072 Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý 3 45  45 90 VPV0031 

62 VPV0073 Lôgic học trong dạy học vật lý 3 45  45 90 VPV0017 

63 VPV0074 Dạy học tích hợp KHTN 3 45  45 90  

64 VPV0075 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo 
3 45  45 90  

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 30 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 45 

Tâm lý học 3 45 

Giải tích 1 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 21  

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giáo dục học 4 60 

Giải tích 2 3 45 

Phương trình vi phân đạo hàm riêng 2 30 

Cơ học 4 60 

Vật lý phân tử và nhiệt học 3 45 

Số ĐVTC 21  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Phương trình vật lý toán 3 45 

Điện và từ 4 60 
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Quang học 3 45 

Lí luận dạy học vật lý 3 45 

Dao động và sóng 2 30 

Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 1 2 30 

Số ĐVTC 19  

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Phân tích chương trình vật lý trung học phổ thông 4 60 

Kỹ thuật điện 2 30 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân 3 45 

Cơ lí thuyết 3 45 

Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 2 2 30 

Số ĐVTC 21  

 

 

 

 

V 

 

 

 

Tự chọn 2 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Nhiệt động lực học 2 30 

Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông 3 45 

Bài tập vật lý trung học phổ thông 2 30 

Điện tử học đại cương 2 30 

Vật lí thống kê 3 45 

Thiên văn học đại cương 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

 

 

VI 

 

 

 

Thực tập sư phạm 1 2  

Cơ học lượng tử 1 3 45 

Điện động lực học 2 30 

Thực hành, tham quan kỹ thuật điện và điện tử 3 85 

Vật lí chất rắn 3 45 

Tự chọn 3 4 60 

Số ĐVTC 17  

 Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 
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VII Cơ học lượng tử 2 4 60 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 4) 7 105 

Số ĐVTC 13  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 30 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 45 

Tâm lý học 3 45 

Giải tích 1 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 21  

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giáo dục học 4 60 

Giải tích 2 3 45 

Phương trình vi phân đạo hàm riêng 2 30 

Cơ học 4 60 

Vật lý phân tử và nhiệt học 3 45 

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Lí luận dạy học vật lý 3 45 

Phương trình vật lý toán 3 45 

Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 1 2 30 

Số ĐVTC 8  

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Điện và từ 4 60 

Quang học 3 45 
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III 

 

 

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân 3 45 

Phân tích chương trình vật lý trung học phổ thông 4 60 

Cơ lí thuyết 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 21 315 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  

Tự chọn 1 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Kỹ thuật điện 2 30 

Điện tử học đại cương 2 30 

Dao động và sóng 2 30 

Thí nghiệm thực hành vật lý đại cương 2 2 30 

Cơ học lượng tử 1 3 45 

Vật lí thống kê 3 45 

Số ĐVTC 21  

HK phụ 

Bài tập vật lý trung học phổ thông 2 30 

Vật lí chất rắn 3 45 

Thực hành, tham quan kỹ thuật điện và điện tử 3 45 

Số ĐVTC 8  

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Tự chọn 2 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Thí nghiệm vật lý trung học phổ thông 3 45 

Thiên văn học đại cương 2 30 

Điện động lực học 2 30 

Nhiệt động lực học 2 30 

Tự chọn 3 4 60 

Cơ học lượng tử 2 4 60 

Số ĐVTC 21  

VI 

 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5  

Khóa luận (hoặc Tự chọn 4) 7 105 
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Số ĐVTC 14  

 9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Hoàng Ngọc Anh 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Hoá học (mã ngành: 7140212) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Hoá học 

Mã ngành: 7140212 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân khoa học ngành hóa học thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng 

về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kĩ năng sư phạm, có phẩm chất cơ bản của người giáo 

viên XHCN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

Đào tạo Cử nhân Sư phạm hóa học có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về hóa học, có kiến thức 

cần thiết về ngành sư phạm; Có trình độ và khả năng để giảng dạy môn hóa học ở trường THPT và các 

trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp; Có phương pháp tư duy lôgíc, có tiềm lực để tự nâng cao 

trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm hoặc tham gia học tập ở bậc học cao hơn, đáp ứng được các 

yêu cầu đổi mới giáo dục, có khả năng nghiên cứu khoa học.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã 

hội và nhân văn, khoa học quản lí hành chính, quản lí giáo dục, quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất.  

- Có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về hóa học. 

- Có kiến thức đầy đủ và cập nhật về lý luận dạy học, về chương trình hóa học.  

- Có hiểu biết cơ bản về thực tiễn dạy học hóa học ở trường THPT và các trường trung học 

chuyên nghiệp 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về giáo dục học, tâm lí học các quan điểm, phương pháp dạy 

học hiện đại và tổ chức các hoạt động của học sinh trong trường phổ thông.  

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản và đọc, 

hiểu tài liệu hóa học. 

- Có kiến thức cơ bản về tin học để vận dụng vào giảng dạy hóa học.  

- Có năng lực làm việc độc lập, tự nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực của 

ngành đào tạo.  

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.  

2.2. Về kỹ năng: 

Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên 

cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ năng cụ thể sau:  

- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức hóa học để giải các bài toán về  hóa học ở THPT, giải 
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thích các hiện tượng  hóa học trong tự nhiên, trong đời sống và các ứng dụng của chúng trong kĩ thuật, 

sản xuất, đời sống. 

- Có năng lực giảng dạy hóa học ở trường THPT, thực hiện các công việc của một giáo viên, 

có thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của giáo dục. 

2.3. Đạo đức, Thái độ 

Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. 

Có ý thức nghề nghiệp tốt; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và 

giáo dục học sinh; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. 

Có tác phong làm việc khoa học, luôn có ý thức đổi mới, đáp ứng được yêu cầu cao của nền 

giáo dục hội nhập hiện đại. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc 

khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có 

khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề 

phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực 

đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.5.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Giảng dạy môn hóa học ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và các trường 

chuyên nghiệp, dạy nghề. 

Làm tại các ngành có liên quan đến môi trường như cảnh sát môi trường, sở tài nguyên môi 

trường và các chi cục môi trường hoặc các tổ chức môi trường. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:     27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    79 tín chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp: 11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần tương đương: 07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo:Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình: 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết Lên lớp TS tiết Tự 
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LT TH 
(x hệ 

số) 

học 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 

LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 LNL0001 

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong 3 học phần sau 

11 

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 11  

12 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60 

 

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

15 
TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 30  30 60  

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 14  

  Bắt buộc 14  

16 TGT0008 Giải tích 1 3 45  45 90  
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17 TGT0016 Giải tích 2 3 45  45 90  

18 HVP0001 Hóa đại cương 1 4 60  60 120  

19 HVP0002 Hóa đại cương 2 4 60  60 120 HVP0001 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 65  

  Bắt buộc 63  

20 HHP0009 Lý luận dạy học hóa học 2 30  30 60  

21 HVP0003 Hóa vô cơ 1 3 45  45 90 HVP0002 

22 HVP0004 Hóa vô cơ 2 4 60  60 120 HVP0002 

23 HVP0005 Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ 3 45  45 90 HVP0002 

24 HVP0006 Hóa lý 1 4 60  60 120 HVP0002 

25 HVP0007 Hóa lý 2 4 60  60 120 HVP0002 

26 HVP0008 Hóa lượng tử 2 30  30 60 HVP0002 

27 HHP0001 Hóa hữu cơ 1 4 60  60 120 HVP0002 

28 HHP0002 Hóa hữu cơ 2 4 60  60 120 HVP0002 

29 HHP0004 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 3 45  45 90 HVP0002 

30 HVP0009 Hóa phân tích 1 3 45  45 90 HVP0002 

31 HVP0010 Hóa phân tích 2 3 45  45 90 HVP0002 

32 HVP0011 Các phương pháp phân tích Lý - Hóa 4 60  60 120 HVP0002 

33 HHP0010 Phương pháp  dạy học hóa học 4 60  60 120 HVP0002 

34 HHP0011 Bài tập hóa học phổ thông 4 60  60 120 HVP0002 

35 HHP0012 Hóa công nghệ và thực tế cơ sở sản xuất 4 60  60 120 HVP0002 

36 HVP0012 Thí nghiệm hóa đại cương – Hóa lý 2  30 60 60 
HVP0002 

HVP0006 

37 HHP0013 
Thí nghiệm hóa hữu cơ – Nông 

nghiệp 
2  30 60 60 

HHP0002 

HHP0012 

38 HVP0013 Thí nghiệm hóa vô cơ – phân tích 2  30 60 60 
HVP0004 

HVP0010 

39 
HHP0014 Thí nghiệm phương pháp giảng dạy hóa 

học 
2  30 60 60 

HHP0010 

Tự chọn 3 2 SV chọn 1 trong các học phần sau 

40 

HHP0018 Bài tập thực nghiệm hóa học 2 30  30 60 HVP0002 

HHP0006 Danh pháp hợp chất hữu cơ 2 30  30 60 HVP0002 

HHP0007 Hợp chất thiên nhiên 2 30  30 60 HVP0002 

HHP0017 
Sử dụng phương tiện kỹ thuật và đồ 

dùng dạy học 
2 30  30 60 HVP0002 
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8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

HHP0021 Tổng hợp hữu cơ 2 30  30 60 HVP0002 

HVP0015 Hóa học phức chất 2 30  30 60 HVP0002 

HVP0014 Hóa học tinh thể 2 30  30 60 HVP0002 

HVP0016 
Hóa học các hợp chất Lantan và 

Actini  
2 30  30 60 

HVP0002 

HHP0015 
Hướng dẫn tổ chức ngoại khóa hóa 

học ở trường phổ thông 
2 30  30 60 HVP0002 

HHP0016 Bài tập trắc nghiệm hóa học 2 30  30 60 HVP0002 

HHP0016 Bài tập trắc nghiệm hóa học 2 30  30 60 HVP0002 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

41 HNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 10 20 50 60  

42 HNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2  30 60 60  

43 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2  30 60 60  

44 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5  75 150 150  

7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tƣơng đƣơng 7  

 KLT0001 Khóa luận tốt nghiệp 7      

Tự chọn 4 7 
SV không làm khóa luận chọn học 7 

tín chỉ trong các học phần sau 

45 

46 

HVP0017 Chuyên đề hóa vô cơ 3 45  45 90 HVP0002 

HHP0019 Chuyên đề hóa hữu cơ 3 45  45 90 HVP0002 

HVP0018 Chuyên đề hóa phân tích 3 45  45 90 HVP0002 

HVP0019 Chuyên đề hóa đại cương 4 60  60 120 HVP0002 

HHP0020 Chuyên đề PPDH hóa học 4 60  60 120 HVP0002 

HVP0020 Chuyên đề hóa lý 4 60  60 120 HVP0002 

HHP0008 Hợp chất dị vòng 2 30  30 120 HVP0002 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 
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Giải tích 1 3 45 

Số ĐVTC 21  

 

 

II 

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giải tích 2 3 45 

Hóa đại cương 1 4 60 

Số ĐVTC 19  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Hóa đại cương 2 4 60 

Hóa vô cơ 1 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Hóa hữu cơ 1 4 60 

Hóa lý 1 4 60 

Số ĐVTC 20  

 

IV 

Hóa vô cơ 2 4 30 

Hóa hữu cơ 2 4 60 

Hóa lý 2 4 60 

Lý luận dạy học hóa học 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

 

 

V 

Hóa phân tích 1 3 45 

Thí nghiệm hóa hưu cơ – hóa nông nghiệp 2 30 

Hóa lượng tử 2 30 

Phương pháp  dạy học hóa học 4 60 

Thí nghiệm hóa đại cương – hóa lý 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 19  

VI 

Hóa phân tích 2 3 45 

Hóa công nghệ và thực tế cơ sở sản xuất 4 60 

Thí nghiệm hóa vô cơ – hóa phân tích 2 30 
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Thí nghiệm phương pháp giảng dạy hóa học  2 30 

Bài tập hóa học phổ thông 4 60 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 17  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ 3 45 

Các phương pháp phân tích Lý - Hóa 4 60 

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 3 45 

Khóa luận (hoặc các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 19  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 75 

Số ĐVTC 5  

8.2.Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Giải tích 1 3 45 

Số ĐVTC 21  

 

 

II 

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Giải tích 2 3 45 

Hóa đại cương 1 4 60 

Số ĐVTC 19  

HK phụ 

Hóa hữu cơ 1 4 60 

Hóa đại cương 2 4 60 

Số ĐVTC 8  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Hóa lý 1 4 60 
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Hóa vô cơ 1 3 45 

Hóa hữu cơ 2 4 60 

Hóa phân tích 1 3 45 

Lý luận dạy học hóa học 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Số ĐVTC 23  

 

IV 

Hóa phân tích 2 3 45 

Phương pháp dạy học hóa học 4 60 

Hóa vô cơ 2 4 60 

Thí nghiệm hóa đại cương – hóa lý 2 30 

Hóa lý 2 4 60 

Thí nghiệm hóa vô cơ – hóa phân tích 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Bài tập hóa học phổ thông 4 60 

Hóa lượng tử 2 30 

Thí nghiệm phương pháp giảng dạy hóa học 2 30 

Số ĐVTC 8  

 

 

 

V 

Hóa công nghệ và thực tế cơ sở sản xuất 4 60 

Thí nghiệm hóa hưu cơ – hóa nông nghiệp 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ 3 45 

Các phương pháp phân tích Lý - Hóa 4 60 

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 22  

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 75 

Khóa luận (hoặc các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 14  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 
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 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Nhã 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Sinh học (mã ngành: 7140213) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Sinh học 

Mã ngành: 7140213 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học. Ngoài ra, sinh viên 

tốt nghiệp ngành Sinh học, thuộc khối ngành Sư phạm có khả năng là giáo viên dạy môn Sinh học ở 

các trường Trung học, Trung học chuyên nghiệp. Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm 

nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học và có khả năng tiếp tục học lên ở những bậc cao 

hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đào tạo giáo viên trung học phổ thông có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo việc 

dạy Sinh học ở trường phổ thông, giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo 

dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Biết xây dựng các giả thuyết khoa 

học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết 

quả nghiên cứu vào thực tiễn. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ 

dạy. Đồng thời nắm được các nhiệm vụ phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả… phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có khả năng học tập nâng cao lên trình độ Thạc sỹ 

và Tiến sỹ. Hiểu được các kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã 

được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống 

HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học sinh học. 

- Trang bị cho người học các kĩ năng: thực hành được các nội dung trong sinh học phổ thông. 

Có được những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, mẫu vật; tổng hợp; phân 

tích và xử lí số liệu. Có kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội dung, ý tưởng. Có kĩ 

năng sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại trong quá trình làm việc. Có khả năng 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp trong công việc. 

- Đào tạo được đội ngũ giáo viên Sinh học có phẩm chất chính trị vững vàng, thấm nhuần thế 

giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có thái độ và tác phong làm việc nghiêm túc, chủ động, 

sáng tạo, yêu ngành nghề và sẵn sàng phục vụ cho sự nghiệp phát triển khu vực Tây Bắc và của đất 

nước. 

2. Chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề 

nghiệp, kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân, năng lực thực hành nghề nghiệp: 

2.1.1. Về kiến thức 
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- Có khả năng tích luỹ được kiến thức nền tảng, đại cương về các nguyên lý cơ bản, các quy 

luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới: lý luận chính trị, khoa 

học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; ứng dụng 

vào thực tiễn công tác giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các vấn đề sinh học và thực 

tiễn sản xuất và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, khả năng phân tích kiến thức cơ sở 

ngành: sinh vật học, các quá trình sinh lí, sinh hóa; có khả năng ứng dụng kiến thức di truyền, sinh học 

phân tử, phương pháp nghiên cứu khoa học sinh học. 

- Có khả năng đánh giá kiến thức chuyên ngành, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để 

có thể giải quyết các công việc phức tạp: cây trồng và kỹ thuật canh tác, vật nuôi, ứng dụng vi sinh vật 

trong đời sống, nuôi cấy mô tế bào thực vật, phân tích PCR và vi sinh vật, phân tích chất lượng sản 

phẩm, xử lý chất thải 

- Có khả năng sáng tạo trong thực hiện chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp, có khả năng đánh 

giá trong tổng hợp kiến thức chuyên ngành Sinh học, thực tập thực tế các mô hình Sinh học ứng dụng 

2.1.2. Về kỹ năng 

Có các kỹ năng,  phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu: 

- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: xác định vấn đề liên quan đến Sinh học, hệ 

thống hóa vấn đề liên quan đến Sinh học; có giải pháp, đề xuất các vấn đề liên quan đến Sinh học, khả 

năng nghiên cứu và khám phá kiến thức; lập giả thuyết, kiểm tra giả thuyết; nêu ý tưởng và đề xuất 

vấn đề nghiên cứu, điều tra, thực hiện thí nghiệm; thảo luận, thống nhất và đề xuất hướng giải quyết 

- Khả năng tư duy hệ thống: khái quát hóa hệ thống trong lĩnh vực Sinh học; vấn đề phát sinh, 

những trương tác trong Sinh học, thảo luận và thống nhất hướng giải quyết. 

- Kỹ năng và phẩm chất cá nhân: thao tác chính xác trong phòng thí nghiệm; chủ động, tự tin 

trong công việc; quản lý, sắp xếp thời gian hiệu quả; kiên trì, linh hoạt trong công việc; khả năng thích 

ứng trong công việc. 

- Kỹ năng và phẩm chất đạo đức cá nhân: phẩm chất chính trị, phẩm chất nhân văn, khả năng 

hòa đồng với đồng nghiệp và bạn bè. 

- Kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: chuyên nghiệp, trung thực và trách nhiệm trong 

công việc; chủ động lên kế hoạch cho công việc; luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực Sinh học; kỹ 

năng và phẩm chất đạo đức xã hội; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, kỹ năng ứng xử với các tổ chức 

xã hội. 

- Kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân:  

Có khả năng làm việc theo nhóm: thành lập và tổ chức nhóm làm việc, khả năng quản lý và 

lãnh đạo nhóm, duy trì và phát triển nhóm, hợp tác kỹ thuật. 

Có kỹ năng giao tiếp: bằng văn viết; giao tiếp điện tử, đa truyền thông, giao tiếp khuyến nông; 

biết vận dụng kỹ thuật để diễn đạt được các ý tưởng. Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) ở mức có thể hiểu và ứng dụng các ý chính của một chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan 

đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn 

thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc 

chuyên môn. 

Có các kỹ năng,  năng lực thực hành nghề nghiệp: 

- Nhận thức bối cảnh xã hội và ngoại cảnh: các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Sinh học, những 

lợi ích từ việc ứng dụng Sinh học, vai trò, trách nhiệm của người cử nhân Sinh học. 

- Nhận thức bối cảnh tổ chức: nắm được quy mô, mục tiêu và sứ mạng của tổ chức, thích ứng 

được với các môi trường làm việc khác nhau. 
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- Hình thành ý tưởng: thiết lập được các mục tiêu cụ thể, phác thảo mô hình và diễn giải để 

giải quyết mục tiêu. 

- Xây dựng phương án: xây dựng được kế hoạch nhằm giải quyết các mục tiêu, ước tính vấn đề 

có thể xảy ra và phương án giải quyết. 

- Thực hiện phương án: hoàn thành phương án đã đề ra; đánh giá và rút ra những bài học kinh 

nghiệm, từ kết quả đánh giá để phát triển năng lực nghề nghiệp. 

- Vận hành phương án: tối ưu hóa vận hành các hệ thống Sinh học, cải tiến và phát triển các hệ 

thống Sinh học. 

2.1.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách và chấp nhận rủi ro; 

kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo,… 

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: đạo đức chuẩn mực nghề nghiệp giáo viên, hành vi và ứng 

xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động,… 

- Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ 

cái đúng, sáng tạo và đổi mới, ứng xử tốt với các tổ chức xã hội. 

2.1.4. Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Năng lực tổ chức, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo. 

- Có sáng kiến hữu ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng đưa ra được 

kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ 

thuật 

- Năng lực tự định hướng cao, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

- Năng lực tự học tập, tự bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. 

- Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Năng lực đánh giá, tự đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nâng cao hiệu quả thực 

hiện nhiệm vụ. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:     27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    17 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    73 tín chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:  11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần tương đương: 07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 
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7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS 

tiết (x 

hệ số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25    

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 
 

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75 
 

75 150 
 

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75 
 

75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90 
 

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng 
   

165 
  

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30 
 

10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2 
 

30 60 60 GDT0001 

 Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong  các học phần sau 

11 

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60 
 

SVH0001 Văn hóa địa phương 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60 
 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108   

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 17   

Bắt buộc 15   

12 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90 
 

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và Quản 

lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60 

 

15 TGT0067 Toán cao cấp và thống kê sinh học 3 45 0 45 90   

16 HVP0023 Hóa học 3 40 10 50 90   

Tự chọn 2 2 Sinh viên tự chọn 1 trong 2 học phần  

17 TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2      
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 73   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 31   

 Bắt buộc 31   

18 STP0001 Tế bào học 2 25 10 35 60   

19 STP0028 Lý – Hóa sinh học 5 58 34 92 150 STP0001 

20 STP0029 Thực vật học 5 64 22 86 150 STP0001 

21 STP0012 Lý luận dạy học Sinh học   3 40 10 50 90 TLG0002 

22 SDS0001 Động vật học không xương sống 3 35 20 55 90 
 

23 SDS0002 Động vật học có xương sống 3 35 20 55 90 SDS0001 

24 SDS0003 Cơ sở phân loại động vật 2 25 10 35 60 SDS0001 

25 SDS0006 Sinh thái và Đa dạng sinh học 4 50 20 70 120 
SDS0003 

STP0035 

26 SDS0007 Tiến hóa 2 30 0 30 60 

STP0008 

SDS0003

SDS0020 

27 SDS0008 Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 2 5 50 55 60 
STP0035 

SDS0003 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 42   

Bắt buộc 34   

28 STP0006 Sinh lý học thực vật 4 48 24 72 120 
STP0034 

STP0035 

29 STP0007 Vi sinh vật học 3 30 30 60 90 STP0001 

30 STP0008 Di truyền học  4 56 8 64 120 
STP0034 

STP0007 

31 STP0009 Sinh học phân tử 2 30 0 30 60 STP0008 

32 STP0010 Công nghệ sinh học   4 39 42 81 120 
STP0008 

STP0006 

33 STP0011 Sinh học phát triển 2 30 0 30 60 
SDS0002 

STP0006 

34 STP0030 Phương pháp dạy học sinh học 1 5 50 50 100 150 

STP0012 

STP0006 

SDS0020 

35 STP0031 Phương pháp dạy học sinh học 2  5 50 50 100 150 

STP0036 

STP0008

SDS0007 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
36 SDS0016 Giải phẫu, sinh lý học người 5 60 30 90 150 SDS0020 

Tự chọn 8 
(Chọn 1 học phần trong mỗi tự 

chọn 3, 4, 5 đạt đủ 8 tín chỉ) 

Tự chọn 3 3 
 

37 

SDS0009 Địa lí sinh vật - Tập tính học động vật 3 40 10 50 90 
SDS0006 

SDS0020 

SDS0010 Lưỡng cư - Bò sát - Điểu học - Thú học 3 40 10 50 90 SDS0001 

SDS0011 
Sinh lí học thần kinh cấp cao - Sinh học 

sinh sản động vật 
3 42 06 48 90 SDS0020 

 Tự chọn 4 2 
 

38 

SDS0012 Sinh thái học động vật - thực vật 2 25 10 35 60 SDS0006 

SDS0015 Giải phẫu so sánh động vật 2 30 00 30 60 SDS0020 

STP0022 
Câu hỏi - kiểm tra - đánh giá trong dạy 

học Sinh học 
2 25 10 35 60 STP0012 

STP0025 Di truyền học quần thể 2 30 0 30 60 STP0008 

Tự chọn 5 3 
 

39 

STP0017 Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ở thực vật 3 35 20 55 90 STP0006 

STP0018 Enzyme và hóa sinh thực phẩm 3 35 20 55 90 STP0034 

STP0019 
Cơ sở di truyền chọn giống và PP phân 

tích di truyền hiện đại 
3 45 0 45 90 STP0008 

STP0020 
Nuôi cấy mô tế bào thực vật và ứng 

dụng tiến bộ Sinh học 
3 30 30 60 90 STP0006 

STP0021 
Vi sinh và công nghệ môi trường - Nấm 

học và ứng dụng 
3 35 20 55 90 STP0007  

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11   

40 SNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 10 20 50 60   

41 SNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 
 

30 60 60   

42 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2    30  60 60    

43 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5    75 150  150    

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7   

44 KLT0001 Khóa luận 7           

Tự chọn 6 7 
SV không làm khóa luận chọn học 

7 tín chỉ trong các học phần sau 

44 

45 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5  75   75 150 NTA0002 

SDS0013 Sinh thái học hệ sinh thái 3 40 10 50 90 SDS0006 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 46 SDS0014 Sinh học cơ thể động vật 3 45 
 

45 90 SDS0003 

STP0023 Dạy học chuyên biệt hóa 2 25 10 35 60 STP0036 

STP0024 Sinh lí tính chống chịu ở thực vật 2 25 10 35 60 STP0006 

STP0026 Vi sinh vật công nghiệp 2 30 
 

30 60 STP0007 

STP0027 Sự tiến hóa hình thái - giải phẫu thực vật 2 30 
 

30 60 STP0035 

  Tổng 135           

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Hóa học 3 45 

Số ĐVTC 21   

  

  

II 

  

  

  

  

  

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Tế bào học 2 30 

Lý - Hóa sinh học 5 75 

Động vật học không xương sống 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1  15 

Số ĐVTC 21   

III 

Giáo dục thể chất 2 2 30  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Thực vật học 5 75 

Vi sinh vật học 3 45 

Toán cao cấp và Thống kê sinh học 3 45 

Động vật học có xương sống 3 45 

Số ĐVTC 19   

IV 
Sinh lý học thực vật 4 60 

Cơ sở phân loại động vật 2 30 
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Tự chọn 3 3 45 

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 2 30 

Lý luận dạy học sinh học 3 45 

Tự chọn 1  2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 18   

V 

  

Phương pháp dạy học sinh học 1 5 75 

Di truyền học 4 60 

Giải phẫu, sinh lý học người 5 75 

Tự chọn 2 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 18   

VI 

Phương pháp dạy học sinh học 2 5 75 

Sinh học phân tử 2 30 

Tiến hóa  2 30 

Sinh thái và Đa dạng sinh học 4 60 

Sinh học phát triển 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Số ĐVTC 17   

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Công nghệ sinh học 4 60 

Tự chọn 5 3 45 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 6) 7 105 

Số ĐVTC 18   

 VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5   

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 
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Hóa học 3 45 

Số ĐVTC 21   

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Lý – Hóa sinh học 5 75 

Toán cao cấp và Thống kê sinh học 3 45 

Tế bào học 2 30 

Động vật học không xương sống 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Số ĐVTC 24   

HK phụ 

Thực vật học 5 75 

Động vật học có xương sống 3 45 

Số ĐVTC 8   

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giải phẫu, sinh lý học người 5 75 

Sinh lý học thực vật 4 60 

Cơ sở phân loại động vật 2 30 

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 2 30 

Vi sinh vật học 3 45 

Lý luận dạy học sinh học 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 22   

  IV 

Di truyền học 4 60 

Tự chọn 1  2 30 

Phương pháp dạy học sinh học 1 5 75 

Tự chọn 3 3 45 

Sinh học phát triển 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 90 

Tiến hóa  2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Số ĐVTC 22   

HK phụ 
Sinh thái và Đa dạng sinh học 4 60 

Công nghệ sinh học 4 60 
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Số ĐVTC 8   

V 

Tự chọn 2 2 30 

Phương pháp dạy học sinh học 2 5 75 

Tự chọn 5 3 45 

Sinh học phân tử 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 90 

Thực tập sư phạm 1 2 90 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 6) 7 105 

Số ĐVTC 23   

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 7   

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

9.1. Chƣơng trình khung trình độ đại học, ngành Sinh học thuộc khối ngành sƣ phạm 

được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành 

(Single Major). Danh mục các học phần và khối lượng của chúng được đưa ra tại mục 7 là những quy 

định bắt buộc cần thiết, dựa trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu 

kiến thức quy định tại các mục 1 và mục 2, với tổng khối lượng kiến thức là 135 đvtc (không kể các 

nội dung về giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng). 

9.2. Phần kiến thức chuyên sâu thuộc ngành Sinh học được thiết kế theo từng lĩnh vực 

chuyên ngành hẹp của ngành Sinh học như: Thực vật học, Động vật học, Di truyền học, Sinh thái học, 

Vi sinh vật học, Sinh lý học… hoặc theo hướng liên chuyên ngành. Sự khác biệt về nội dung đào tạo 

giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành. 

9.3. Phần kiến thức bổ trợ được trường thiết kế theo một trong hai hướng sau: 

- Bố trí các nội dung được lựa chọn, liên quan tới nhiều ngành đào tạo và xét thấy có lợi trong 

việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

- Bố trí các học phần có nội dung thuộc một ngành đào tạo thứ 2 khác với ngành Sinh học 

nhằm giúp mở rộng phạm vi hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong trường hợp mảng kiến 

thức thuộc ngành thứ 2 có khối lượng bằng hoặc vượt 12.5% ∑ đvtc, chương trình mới sẽ được cấu 

trúc kiểu ngành chính (Major) - ngành phụ (Minor), trong đó ngành chính là sinh học.   

9.4. Chƣơng trình biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh 

viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập, thực hành, thí nghiệm. Riêng phần Phương 

pháp dạy học Sinh học được thiết kế 12 đvtc (chưa tính các tín chỉ thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm và tự chọn). 

Khối lượng kiến thức của chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ mà Bộ GD-

ĐT quy định cho một chương trình giáo dục đại học 4 năm hoặc 3 năm, chương trình cũng được biên 

soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học. 

Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành 

của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 
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Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

(Ký tên) 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Nhã 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Ngữ văn (mã ngành: 7140217) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Ngữ văn 

Mã ngành: 7140217 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên dạy môn Ngữ văn có trình độ đại học. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng 

giảng dạy môn Ngữ văn ở các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Cao đẳng và Trung học 

chuyên nghiệp. Sinh viên cũng có thể chuyển vị trí làm việc sang một số nghề nghiệp khác có liên 

quan đến lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn (các Viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông, văn hóa, 

các tổ chức xã hội...) hoặc tiếp tục được đào tạo Sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng cho sinh viên một nền tảng đạo đức tốt, lí tưởng sống, 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân.  

- Vận dụng được kiến thức khoa học cơ sở, kiến thức chuyên ngành, kiến thức liên ngành vào 

giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề dạy học Ngữ văn. Áp dụng được những 

kiến thức cơ bản, hệ thống về Văn học Việt Nam, Cơ sở ngôn ngữ và tiếng Việt, Văn học nước ngoài, 

Lí luận văn học, Hán Nôm… vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ 

thông.  

- Chương trình trang bị cho sinh viên năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện 

đạo đức của học sinh ở trường phổ thông. 

- Ngoài ra, chương trình quan tâm trang bị cho sinh viên kiến thức địa phương thuộc các lĩnh 

vực văn hoá, văn học có quan hệ chặt chẽ với nhà trường phổ thông ở khu vực miền núi phía Bắc. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Chuẩn về kiến thức 

Kiến thức chung: Tích luỹ được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, quốc phòng an ninh, 

giáo dục thể chất và vận dụng được vào các hoạt động giáo dục và dạy học môn Ngữ văn ở trường 

trung học phổ thông. 

Kiến thức liên ngành: Nắm vững kiến thức liên ngành cơ bản về lịch sử, giáo dục công dân, 

văn hóa xã hội, văn hoá địa phương,… và vận dụng được những kiến thức đó vào quá trình học tập, 

giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. 

Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững hệ thống kiến thức chuyên ngành Ngữ văn  và vận dụng 

được vào giảng dạy, nghiên cứu môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. 

 Kiến thức nghiệp vụ: Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục nói chung, phương 

pháp dạy học Ngữ văn nói riêng, kiến thức về khoa học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện 
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của học sinh ở trường trung học phổ thông… và vận dụng được những kiến thức đó vào giải quyết các 

vấn đề thực tiễn trong trường trung học phổ thông.  

 Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ tin học cơ bản và trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực 

ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

 2.2. Chuẩn về kĩ năng 

2.1.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

Có kĩ năng sư phạm nền tảng của người giáo viên ở trường trung học phổ thông: tìm hiểu 

người học, môi trường giáo dục; chủ nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh; 

thiết kế, tổ chức dạy học; kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; phát triển chương trình; có kĩ năng giao 

tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục; tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ... 

Có kĩ năng đặc thù của người giáo viên Ngữ văn: biết vận dụng các phương pháp dạy học hiện 

đại; thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy và 

học môn Ngữ văn trong nhà trường; nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ và văn học gắn liền 

với công việc dạy học Ngữ văn. 

2.1.2. Kĩ năng mềm 

- Có kĩ năng giao tiếp: biết lập luận, diễn thuyết, tạo lập văn bản để thể hiện ý tưởng của cá 

nhân.  

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, sáng tạo, cập nhật kiến thức thích ứng với yêu 

cầu nghề nghiệp.  

- Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành. Sử dụng 

được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành Ngữ văn ở mức độ phù 

hợp. 

- Có kĩ năng phát triển nghề nghiệp. 

2.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định của ngành Giáo dục. Trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  

Thể hiện các chuẩn mực đạo đức của nghề dạy học, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tác phong 

sư phạm mẫu mực. Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh và các lực lượng 

xã hội để kiến tạo cộng đồng học tập, xây dựng nhà trường văn hóa. Có ý thức bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả giáo dục và dạy học. 

Có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Có 

lòng nhân ái, bao dung; chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc.  

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm   

- Năng lực cập nhật kiến thức và kĩ năng Ngữ văn hiện đại; vận dụng thành thạo các kiến thức 

Ngữ văn cơ bản đáp ứng nhiệm vụ dạy học của người giáo viên Ngữ văn. 

-  Năng lực tư duy sáng tạo để tổ chức tốt các hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường trung học 

phổ thông. 

- Năng lực cảm thụ, truyền và kích thích xúc cảm thẩm mĩ ở người học; chuyển hóa các giá trị 

thẩm mĩ nhân văn từ tác phẩm văn học vào thực tiễn đời sống. 

- Năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến mục tiêu, nội dung, sách giáo 

khoa, phát triển chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông, thích ứng tốt với những đòi hỏi của ngành 

nghề trong xã hội hiện đại. 

- Năng lực NCKH để tự bồi dưỡng, NCKH chuyên ngành, nâng cao năng lực giảng dạy đáp 

ứng yêu cầu đào tạo. 
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- Năng lực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. 

- Có trách nhiệm quản lí công việc và kế hoạch của bản thân, nhà trường và xã hội. 

2.5. Vị trí việc làm của ngƣời học sau tốt nghiệp 

Giáo viên giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT. 

Giáo viên dạy Ngữ văn ở các trường THCS, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, TTGD 

thường xuyên. 

Giáo viên dạy tiếng Việt, văn hóa cho người nước ngoài. 

Giảng viên ở các trường ĐH, CĐ có chuyên ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ, 

văn học và tâm lý, giáo dục (sau khi được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ). 

Chuyên viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 

các viện và trung tâm nghiên cứu thuộc khoa học xã hội và nhân văn, tâm lí, giáo dục; các cơ quan, 

các tổ chức chính trị - xã hội. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng)  

 Khối kiến thức chung :                                                27 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp :                                       108 tín chỉ 

 Trong đó : 

Kiến thức cơ sở ngành:                                                         11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:                                                     79 tín chỉ 

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:      11 tín chỉ 

Khoá luận tốt nghiệp và các học phần tương đương:           7 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  

 - Quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 - Điều kiện tốt nghiệp theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm:  

 Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT Mã HP Tên HP 
Số 

TC 

Loại tiết TC 

Học phần 

tiên quyết LT TH 

TS 

tiết (x 

hệ số) 

Tự 

học 

7.1.Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lê nin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 3 40 5 50 90 LTU0001 
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TT Mã HP Tên HP Số 

TC 

Loại tiết TC Học phần 

tiên quyết sản Việt Nam 

3 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

4 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

5 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

9 GDT0003 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

10 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 

SVH0001 Văn hoá Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VVN0002 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 25 5 35 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 90 TTH0002 

7.2.Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1.Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

12 TLG0001 Tâm lí học 3 37 8 53 90  

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và Quản 

lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

15 
TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 20 10 40 60 TLG0001 

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2.Kiến thức chuyên ngành 79  

Bắt buộc 69  

16 VVN0017 Văn học dân gian Việt Nam 3 36 9 54 90  

17 VVN0014 Văn học trung đại Việt Nam 1 3 38 7 52 90 VVN0017 

18 VVN0019 Văn học trung đại Việt Nam 2 3 38 7 52 90 VVN0014 

19 VVN0020 Văn học Việt Nam 1900 – 1945 4 49 11 71 120 VVN0019 

20 VVN0021 Văn học Việt Nam 1945 – 1975 4 48 12 72 120 VVN0020 

21 VVN0013 Văn học Việt Nam sau năm 1975 3 30 15 60 120 VVN0021 

22 VVN0015 Chữ Hán 3 38 7 52 90  

23 VVN0003 Chữ Nôm 2 25 5 35 60 VVN0015 
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TT Mã HP Tên HP Số 

TC 

Loại tiết TC Học phần 

tiên quyết 
24 VLL0001 Nguyên lí lí luận văn học 2 26 4 34 60  

25 VLL0007 Tác phẩm văn học & loại thể 3 39 6 51 90 VLL0001 

26 VLL0006 Tiến trình văn học  2 26 4 34 60 VLL0007 

27 VNN0009 Văn học phương Tây 4 52 8 68 120  

28 VNN0005 Văn học Nga 2 26 4 34 60  

29 VNN0004 Văn học châu Á 3 39 6 51 90   

30 VTV0002 Dẫn luận ngôn ngữ 2 24 6 36 60  

31 VTV0009 Đại cương TV và ngữ âm TV 2 22 8 38 60 VTV0002 

32 VTV0016 Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt 3 35 10 55 90 VTV0009 

33 VTV0018 Ngữ pháp tiếng Việt và văn bản 4 40 20 80 120 VTV0016 

34 VTV0013 Ngữ dụng học 3 35 10 55 90 VTV0018 

35 VTV0015 Phong cách học 3 35 10 55 90 VTV0013 

36 VPP0012 Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1 5 55 20 90 150  

37 VPP0013 Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2 4 45 15 75 120 VPP0001 

38 VVN0006 Thực tế học tập 2 5 25 55 60  

Tự chọn 10  

Tự chọn 3 4 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

39 

40 

VTV0003 Làm văn 2 15 15 45 60  

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60  

VVN0025 Văn học vùng Tây Bắc 2 20 10 40 60  

VVN0026 
Văn bản chữ Nôm trong  trường phổ 

thông 
2 25 5 35 60 VVN0003 

VVN0004 Kí trong văn học trung đại Việt Nam 2 24 6 36 60 VVN0019 

VVN0027 
Tác phẩm văn học Việt Nam giai đoạn 

1900 - 1945 
2 20 10 40 60 VVN0020 

VNN0001 
Tác phẩm văn học nước ngoài trong 

trường THPT 
2 26 4 34 60  

VNN0002 
Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết và kịch 

phương Tây hiện đại 
2 26 8 34 60 VNN0009 

VLL0005 Phương pháp nghiên cứu văn học 2 26 4 34 60 VLL0006 

VTV0005 Ngôn ngữ học tri nhận  2 22 8 38 60  

VTV0001 Xưng hô trong giao tiếp tiếng Thái 2 20 10 40 60  

VTV0004 
Lí thuyết ba bình diện và việc nghiên 

cứu hư từ tiếng Việt 
2 20 10 40 60  
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TT Mã HP Tên HP Số 

TC 

Loại tiết TC Học phần 

tiên quyết 
VPP0001 Rèn kĩ năng cảm thụ tác phẩm văn học  2 20 10 40 60 VPP0002 

VPP0012 Thực hành dạy học đọc hiểu văn bản 2 15 15 45 60 VPP0008 

Tự chọn 4 6 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

41 

42 

VVN0022 
Tác phẩm văn học trung đại Việt Nam 

trong trường phổ thông 
3 38 7 45 90 VVN0017 

VVN0010 Văn bản chữ Hán trong trường phổ thông 3 38 7 52 90 VVN0015 

VTV0011 Lịch sự trong giao tiếp Tiếng Việt 3 35 10 55 90  

VTV0019 
Một số vấn đề ngôn ngữ và văn hóa các 

dân tộc vùng Tây Bắc 
3 35 10 55 90  

VTV0012 Ngôn ngữ với văn học 3 35 10 55 90  

VPP0007 
Thực hành soạn, giảng tác phẩm văn 

học 
3 20 25 70 90 VPP0008 

VVN0008 Thi pháp văn học dân gian Việt Nam 3 35 10 55 90 VVN0017 

VVN0023 
Tác phẩm văn học Việt Nam giai đoạn 

1945 - 1975 
3 30 15 60 90 VVN0013 

VLL0002 Đại cương mĩ học  3 39 6 51 90  

7.2.3.NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

43 VNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 15 15 45 60 TLG0002 

44 VNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 15 15 45 60 TLG0002 

45 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2  30 60 60  

46 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5  75 150 150  

7.2.4.Khoá luận hoặc tƣơng đƣơng 7  

47 KLT0001 Khoá luận  7      

Tự chọn 5 7 
SV không làm khóa luận chọn học 

7 tín chỉ trong các học phần sau 

48 

49 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

VTL0001 Tiếng Việt 1 5 30 45 120 150  

VTL0002 Tiếng Việt 2 5 30 45 120 150 VTL0001 

VVN0001 
Các nhà thơ trẻ thời kì chống Mĩ cứu 

nước 
2 22 8 38 60  

VVN0024 
Tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 

trong trường phổ thông 
2 20 10 40 60 VVN0013 

VNN0003 
Thi pháp thơ Đường và văn học hiện 

đại Trung Quốc 
2 26 4 34 60 VNN0004 

VTV0007 Tiếng Việt ở trường THPT 2 24 6 36 60  
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TT Mã HP Tên HP Số 

TC 

Loại tiết TC Học phần 

tiên quyết 
VLL0003 Tiếp nhận văn học 2 26 4 34 60 VLL0007 

VLL0004 Khái quát văn học so sánh và thi pháp học 3 39 6 51 90  

VTV0010 
Hàm ý trong truyện cười dân gian Việt 

Nam 
3 25 10 65 90  

VPP0004 Hiểu văn dạy văn 3 20 25 70 90 VPP0011 

VLL0008 
Lý luận phê bình văn học phương Tây 

thế kỉ XX 
3 39 6 51 90 

VLL0006 

VNN0009 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kì Tên học phần Số ĐVTC Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Văn học dân gian 3 45 

Số ĐVTC 21  

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Nguyên lí lí luận văn học 2 30 

Văn học trung đại Việt Nam 1 3 45 

Dẫn luận ngôn ngữ 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Số ĐVTC 20  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Đại cương tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt 2 30 

Tác phẩm văn học và loại thể 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Chữ Hán 3 45 

Văn học trung đại Việt Nam 2 3 45 

Tự chọn 2 2  
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Số ĐVTC 16  

IV 

Từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt 3 45 

Tiến trình văn học 2 30 

Văn học Việt Nam 1900 - 1945 4 60 

Chữ Nôm 2 30 

Thực tế học tập 2 30 

Tự chọn 3 (1) 2 30 

Tự chọn 3 (2) 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 19  

V 

Văn học phương Tây 4 60 

Ngữ pháp tiếng Việt và văn bản 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1 5 60 

Văn học Việt Nam 1945 - 1975 4 60 

Số ĐVTC 19  

VI 

Kiến tập sư phạm 2 30 

Văn học Việt Nam sau 1975 đến nay 3 45 

Văn học Nga 2 30 

Văn học châu Á 3 45 

Ngữ dụng học 3 45 

Tự chọn 4 (1) 3 45 

Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2 4 75 

Số ĐVTC 20  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý  ngành GD&ĐT 2 30 

Tự chọn 4 (2) 3 45 

Phong cách học 3 45 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 15  

VIII 
Thực tập sư phạm 5 75 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kì Tên học phần Số ĐVTC Số tiết chuẩn 

I 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 
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Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Văn học dân gian 3 45 

Số ĐVTC 21  

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Nguyên lí lí luận văn học 2 30 

Dẫn luận ngôn ngữ 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Văn học trung đại Việt Nam 1 3 45 

Số ĐVTC 20  

HK phụ 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 (1) 2 30 

Tự chọn 3 (2) 2 30 

Đại cương tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt 2 30 

Số ĐVTC 8  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt 3 45 

Tác phẩm văn học và loại thể 3 45 

Văn học phương Tây 4 60 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Chữ Hán 3 45 

Văn học trung đại Việt Nam 2 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2  

Số ĐVTC 21  

IV 

Ngữ pháp tiếng Việt và văn bản 4 60 

Văn học châu Á 3 45 

Văn học Việt Nam 1900 - 1945 4 60 

Chữ Nôm 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1 5 75 

Tiến trình văn học  2 30 
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Thực tế học tập 2 30 

Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Văn học Việt Nam 1945 - 1975 4 60 

Văn học Nga 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC 8  

V 

Kiến tập sư phạm 2 30 

Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2 4 60 

Ngữ dụng học 3 45 

Văn học Việt Nam sau 1975 đến nay 3 45 

Phong cách học 3 45 

Tự chọn 4 (1) 3 45 

Tự chọn 4 (2) 3 45 

Số ĐVTC 21  

VI 

Thực tập sư phạm 5 75 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý  ngành GD&ĐT 2 30 

Số ĐVTC 14  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

PGS.TS. Bùi Thanh Hoa  

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Lịch sử (mã ngành: 7140218) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Lịch sử 
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Mã ngành: 7140218 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo     

1.1. Mục tiêu chung: Sau khi học xong chương trình, người học đạt trình độ cử nhân về khoa 

học lịch sử và khoa học giáo dục, có kiến thức sâu rộng về khoa học cơ bản, có kiến thức vững chắc về 

khoa học giáo dục và biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai khoa học nói trên để phục vụ tốt cho sự 

nghiệp đào tạo, đổi mới giáo dục hiện nay. 

1.2. Mục tiêu cụ thể. 

Đào tạo cử nhân sư phạm lịch sử đạt được các yêu cầu cụ thể sau: 

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thấm nhuần thế giới quan Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội,có lý tưởng nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu 

mực của người giáo viên. 

1.2.2. Về kiến thức: có kiến thức toàn diện, hệ thống và sâu rộng về tiến trình lịch sử dân tộc 

và lịch sử nhân loại, đạt trình độ khá giỏi, có thể làm nòng cốt trong công tác giảng dạy lịch sử tại các 

trường trung học phổ thông, là nguồn cán bộ cho các trường đại học, cao đẳng  hoặc làm công tác 

nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan đoàn thể xã hội cần sử dụng hoặc có 

liên quan đến các kiến thức lịch sử và giáo dục. 

1.2.3. Về kỹ năng: có năng lực sư phạm cao để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn lịch sử ở trường 

trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục. Có kỹ năng tự 

đổi mới, tự bổ túc, tự nghiên cứu (khoa học cơ bản và khoa học sư phạm) để nâng cao trình độ đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

+ Vận dụng và nhận biết được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê nin; áp dụng được 

đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và cuộc sống; nhất 

là tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. 

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và khoa học xã hội, tin học vào học tập 

các môn chuyên ngành và công tác. 

+ Sinh viên khi ra trường có trình độ ngoại ngữ tương đương trình bộ B, có thể sử dụng để 

khai thác tài liệu tiếng nước ngoài trong học tập, nghiên cứu và học tập ở bậc học cao hơn. 

 + Sinh viên khi ra trường có trình độ tin học tương đương trình độ B, biết khai thác và sử 

dụng các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên ngành. 

  + Có kiến thức toàn diện, hệ thống và sâu rộng về tiến trình lịch sử dân tộc và lịch sử nhân 

loại, đạt trình độ khá giỏi, có thể làm nòng cốt trong công tác giảng dạy lịch sử tại các trường trung 

học phổ thông, là nguồn cán bộ cho các trường đại học, cao đẳng. 

 + Nắm chắc phương pháp luận nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan 

đoàn thể xã hội cần sử dụng hoặc có liên quan đến các kiến thức lịch sử và giáo dục. 

2.2. Về kỹ năng 

Kỹ năng cứng 
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+ Sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học vào dạy học bộ môn ở trường trung học cơ sở, 

cụ thể là các kỹ năng: thuyết trình, phân tích tổng hợp, đọc bản đồ, sử dụng tài liệu sách giáo khoa, 

nêu vấn đề và xây dựng câu hỏi phát vấn... 

+ Có năng lực và phương pháp sư phạm để thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn lịch sử, Giáo dục công 

dân... ở trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục.  

+ Có kỹ năng tự đổi mới, tự học, tự nghiên cứu (khoa học cơ bản và khoa học giáo dục) để 

nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Kỹ năng mềm 

+ Biết cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề cho học sinh và các hoạt động tham 

quan học tập, ... 

+ Tổ chức được các hoạt động xã hội và giáo dục, hoạt động phong trào (công tác Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh) ở trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục. 

+ Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở các khối lớp, biết cách xử lí những tình huống sư phạm và 

học sinh các biệt. 

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và phần mền dạy học như: Word, 

Excel, PowerPoint; biết khai thác thông tin trên mạng internet. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Tây Bắc ra trường phải có năng lực tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm ở một số vấn đề sau: 

+ Về kiến thức, kỹ năng phải đáp ứng được các yêu cầu của nền kinh tế thị trường nói chung, 

thị trường về nghề nghiêp nói riêng; phải tự liên hệ được việc làm, hoặc tự tạo được việc làm bằng 

chuyên môn đào tạo hoặc các lĩnh vực khác. 

+ Cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường của sinh viên không chỉ công bằng mà còn có năng 

lực cạnh tranh cao so với sinh viên ở một số cơ sở đào tạo khác, nhất là tham gia thị trường lao động ở 

các tỉnh Tây Bắc. 

+ Sinh viên Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Tây Bắc khi ra trường ngoài việc đáp ứng yêu 

cầu của thị trường nghề nghiệp về kiến thức và kỹ năng hành nghề,còn có khả năng học lên ở những 

bậc học cao hơn, chiếm lĩnh được đỉnh cao của kiến thức và kỹ năng của khoa học kỹ thuật hiện đại, 

trở thành giảng viên của các trường cao đẳng, đại học trong cả nước. 

2.4. Về phẩm chất đạo đức 

Người giáo viên lịch sử đòi hỏi phải có phẩm chất cơ bản của người giáo viên xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, thấm nhuần thế giới quan Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa 

xã hội, có lý tưởng nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của 

người giáo viên. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng). 

 

Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:     108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:      11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:      79 tín chỉ 
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Nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:   11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần tương đương:  07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo:Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS 

tiết (x 

hệ số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 135  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn 1 trong các học phần sau 

11 

VNN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 70  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27   3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 70  

TTH0002 Tin học nâng cao 2 20 10 40 90 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 12 TLG0001 Tâm lí học 3 37 8 53 90  

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý 

ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

15 TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 20 10 40 60 TLG0001 

16 KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 43  

Bắt buộc 40  

17 SCN0001 
Những vấn đề chung của khoa học Lịch 

sử 
4 60  60 120  

18 SCN0002 Lịch sử văn minh thế giới 3 45  45 90  

19 SVN0003 Dân tộc học và Lịch sử địa phương 3 45  45 90   

20 STG0004 Lịch sử thế giới cổ - trung đại 5 75  75 150  

21 STG0005 Lịch sử thế giới cận đại 5 75  75 150 STG0004 

22 STG0006 Lịch sử thế giới hiện đại 5 75  75 150 STG0005 

23 SVN0007 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 5 75  75 150  

24 SVN0008 Lịch sử Việt Nam cận đại 5 75  75 150 SVN0007 

25 SVN0009 Lịch sử Việt Nam hiện đại 5 75  75 150 SVN0008 

Tự chọn 3 3 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

26 

SVN0010 
Vấn đề ruộng đất trong xã hội phong kiến 

Việt Nam 
3 45  45 90 SVN0007 

SVN0011 
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch 

sử 
3 45  45 90 SVN0007 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 36  

Bắt buộc 29  

27 SVN0012 
Sự lựa chọn con đường cứu nước ở Việt 

Nam đầu thế kỷ XX 
3 45  45 90 SVN0008 

28 SVN0013 
Các cuộc cải cách trong lịch sử và Công 

cuộc đổi mới ở Việt Nam từ 1986 đến nay 
4 60  60 120 SVN0009 

29 STG0014 
Lịch sử CNXH và phong trào giải phóng 

dân tộc 
5 75  75 150 STG0005 

30 STG0015 Lịch sử chủ nghĩa tư bản và quan hệ quốc tế 5 75  75 150 STG0005 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 31 SVN0016 Thực tế chuyên môn 2 5 50 30 60  SVN0009 

32 SPP0017 Lí luậndạy học lịch sử  3 35 10 55 90 STG0005 

33 SPP0018 
Hệ thống các phương pháp dạy học lịch 

sử ở trường THPT 
3 30 15 60 90 SPP0017 

34 SPP0019 
Các hình thức dạy học lịch sử ở trường 

THPT 
4 30 30 90 120 SPP0018 

Tự chọn 4 7 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

35 
STG0020 Lịch sử Đông Nam Á 4 60  60 120 STG0005 

STG0021 Một số vấn đề về tôn giáo 4 60  60 120 STG0005 

36 
SPP0022 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học lịch sử 
3 30 15 60 90 SPP0019 

SPP0023 Kĩ thuật dạy học bộ môn Lịch sử 3 30 15 60 90 SPP0019 

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

37 SPP0023 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 5 25 55 60 SPP0019 

38 SPP0024 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 5 25 55 60 SPP0019 

39 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2  30 60 60  

40 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5  75 150 150  

7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tƣơng đƣơng 7  

 KLT0001 Khóa luận tốt nghiệp 7      

Tự chọn 7 

Sinh viên không làm khóa luận 

chọn học 1 trong 2 nhóm học 

phần:  

41 

SVN0024 
Một số vấn đề cơ bản của lịch sử Việt 

Nam  
3 45  45 90  SVN0009 

STG0025 Một số vấn đề cơ bản lịch sử thế giới  2 30  30 60 STG0006 

SPP0027 Sử dụng Graph trong dạy học lịch sử 2 20 10 40 60 SPP0019 

42 
STG0028 

Phong trào GPDT ở châu Á cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX 
2 30  30 60 STG0006 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1.Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 
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Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Số ĐVTC 18  

 

 

II 

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Lịch sử thế giới cổ - trung đại  5 75 

Số ĐVTC 19  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 5 75 

Lịch sử thế giới cận đại  5 75 

Lí luận dạy học lịch sử 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 18  

IV 

Lịch sử thế giới hiện đại  5 75 

Lịch sử Việt Nam cận đại 5 75 

Những vấn đề chung của khoa học Lịch sử 4 60 

Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT 3 45 

Rèn luyện NVSP thường xuyên 1 2 30 

V 

Số ĐVTC 19  

Lịch sử Việt Nam hiện đại 5 75 

Lịch sử văn minh thế giới 3 45 

Tự chọn 2 2 30 

Dân tộc học và Lịch sử địa phương 3 45 

Các hình thức dạy học lịch sử ở trường THPT 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Số ĐVTC    19  

VI 

Lịch sử chủ nghĩa tư bản và quan hệ quốc tế 5 75 

Các cuộc cải cách trong lịch sử và Công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam từ 1986 đến nay 
4 60 

Tự chọn 4 4 60 

Thực tế chuyên môn 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 90 
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Số ĐVTC 17  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Tự chọn 3 3 45 

Tự chọn 4 3 45 

Sự lựa chọn con đường cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 3 45 

Lịch sử CNXH và phong trào giải phóng dân tộc 5 75 

Khóa luận (hoặc các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 23  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Số ĐVTC 18  

 

 

II 

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Lịch sử thế giới cổ - trung đại  5 75 

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 5 75 

Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Lịch sử văn minh thế giới 3 45 

Lịch sử CNXH và phong trào giải phóng dân tộc 5 75 

Số ĐVTC 8  

III 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Những vấn đề chung của khoa học Lịch sử 4 60 

Lịch sử thế giới cận đại  5 75 

Lịch sử Việt Nam cận đại 5 75 

Lí luận dạy học lịch sử 3 45 
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Tự chọn 2 2 30 

Số ĐVTC 24  

IV 

Lịch sử thế giới hiện đại  5 75 

Lịch sử Việt Nam hiện đại 5 75 

Lịch sử chủ nghĩa tư bản và quan hệ quốc tế 5 75 

Hệ thống các PPDH lịch sử 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Dân tộc học và Lịch sử địa phương 3 45 

Tự chọn 4 3 45 

Thực tế chuyên môn 2 30 

Số ĐVTC 8  

V 

Các hình thức dạy học lịch sử ở trường THPT 4 60 

Tự chọn 4 4 60 

Sự lựa chọn con đường cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 3 45 

Tự chọn 3 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 90 

Các cuộc cải cách trong lịch sử và Công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam từ 1986 đến nay 
4 60 

Số ĐVTC 22  

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 225 

Khóa luận (hoặc các học phần tương đương) 7 105 

Số ĐVTC 14  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

Đối với chương trình học vượt (3 năm), sinh viên sẽ có 2 kỳ  học phụ, mỗi học kỳ học phụ các 

em sẽ học thêm từ 5 đến 7 tín chỉ. 



117 

 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Lực 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

  



118 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Địa lí (mã ngành: 7140219) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Địa lí 

Mã ngành: 7140219 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1.  Mục tiêu chung 

Đào tạo giáo viên địa lý có lòng yêu nghề, có lý tưởng cách mạng, nắm vững tri thức lý luận 

của khoa học địa lý, có khả năng ứng dụng công nghê thông tin, biết liên hệ tri thức địa lý vào thực 

tiễn để vận dụng vào việc nghiên cứu và dạy học địa lý ở trường phổ thông. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Yêu nghề, ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt, tác phong mẫu mực; Có kiến thức đầy đủ và 

sâu sắc về Địa lý; Hiểu đúng đắn được mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi 

trường và sự phát triển bền vững; Có khả năng áp dụng phương pháp tiên tiến, phương tiện dạy học 

hiện đại vào các quá trình dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông. 

2. Chuẩn đầu ra 

Tiêu chuẩn 1: Phát triển phẩm chất cá nhân và giá trị nghề nghiệp 

- Hiểu và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

- Hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm, tác phong gương mẫu, chuẩn mực người giáo viên.  

- Có phẩm chất đạo đức, tình yêu và trách nghiệm nghề nghiệp của người giáo viên. 

- Thường xuyên tu dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

- Bảo vệ uy tín nhà giáo và tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái đạo đức nghề nghiệp. 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực chung 

- Có năng lực về ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy, giao tiếp để truyền 

tải kiến thức và ý tưởng cho người học.  

- Có kỹ năng kết hợp tốt các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để thu hút người 

học; xác định được nguyện vọng, hứng thú của người học để điều khiển, điều chỉnh quá trình giáo dục 

và truyền đạt ý kiến, nguyện vọng của bản thân. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm, biết tổ chức các nhóm làm việc. 

- Có khả năng chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.  

- Thể hiện tính chủ động, độc lập và có ý kiến riêng trong làm việc nhóm. 

- Biết tôn trọng các ý kiến cá nhân và sự khác biệt về quan điểm trong làm việc nhóm. 

- Biết kiềm chế bản thân trong trao đổi, tranh luận và bày tỏ ý kiến cá nhân để tìm sự thống 

nhất. 
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- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề hiệu quả bằng tư duy logic, sáng tạo.  

- Có khả năng phát hiện và đánh giá đặc điểm tâm lý của học sinh để giải quyết được các tình 

huống sư phạm hợp lý. 

- Có khả năng tư duy độc lập, có phê phán trong phân tích thông tin và ý tưởng.  

- Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề của khoa học Địa lý và khoa học giáo dục 

phục vụ nhu cầu xã hội.  

- Có khả năng lập luận, phân tích, phản biện nhằm đánh giá, giải quyết hiệu quả các tình huống sư 

phạm và các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác, giảng dạy. 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực chuyên môn 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và giáo dục trong dạy 

học tích hợp và liên môn. 

- Hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý. 

- Vận dụng các quan điểm và phương pháp hiện đại trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy địa lý. 

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về bản đồ, địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội thế 

giới và Việt Nam. 

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy địa lý. 

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy địa lý 

- Vận dụng thành thạo công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để thiết kế bài giảng và 

giảng dạy địa lý ở trường phổ thông. 

- Ứng dụng các phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám, xử lý, phân tích số 

liệu thống kê trong học tập và nghiên cứu địa lý. 

Biết xây dựng và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học chủ yếu phục vụ 

giảng dạy địa lý. 

Tiêu chuẩn 4: Năng lực nghiệp vụ sƣ phạm 

- Am hiểu đặc điểm tâm lý người học, tạo được niềm tin, động lực học tập, rèn luyện cho người 

học. 

- Tạo dựng được môi trường học tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo. 

- Hiểu và vận dụng được các lý thuyết tâm lý học sư phạm, lứa tuổi để tích cực hóa người học. 

- Hiểu và vận dụng được các lý thuyết dạy học chung và lý luận dạy học địa lý trong triển khai 

tổ chức hoạt động dạy học địa lý để phát triển năng lực người học. 

- Có năng lực lập và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học địa lý ở trường phổ thông. 

- Có năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trải nghiệm giáo dục. 

- Xác định rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, điều kiện áp dụng các phương pháp dạy học tích 

cực phù hợp với từng đối tượng người học. 

- Vận dụng hiệu quả, sáng tạo phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng người học. 

- Hiểu bản chất và vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp phù hợp với nội 

dung, bối cảnh dạy học và khả năng người học. 

- Hiểu bản chất và vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học phân hóa phù hợp với 

nội dung, bối cảnh dạy học và khả năng người học. 

- Có khả năng thiết kế các công cụ đánh giá và triển khai hiệu quả các hoạt động đánh giá kết 

quả học tập trong quá trình dạy học địa lý. 
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- Có khả năng thiết kế, đánh giá được hiệu quả các hoạt động trải nghiệm giáo dục. 

- Vận dụng hiệu quả các loại hình, phương pháp, kĩ thuật, để đánh giá được năng lực và phẩm 

chất của người học. 

- Có khả năng cung cấp thông tin, phân tích kết quả đánh giá, phản hồi để tư vấn, hỗ trợ người học. 

- Có khả năng thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp người học. 

Tiêu chuẩn 5: Năng lực phát triển nghề nghiệp, tự chủ và trách nhiệm 

- Có khả năng xây dựng nội dung, tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực, hiệu quả học tập, 

rèn luyện và làm việc của bản thân. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá khách quan, trung thực năng lực và hiệu quả làm việc của bản thân. 

- Biết so sánh, đối chiếu năng lực bản thân với yêu cầu về năng lực của đồng nghiệp, của yêu 

cầu công tác để xác định rõ những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục  bồi dưỡng hoàn thiện. 

- Biết lập kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ.  

- Có năng lực dạy học địa lý và các chủ đề tích hợp liên môn cho học sinh, đáp ứng yêu cầu về đổi 

mới nội dung và phương pháp dạy học địa lý ở trường phổ thông. 

- Có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan đến địa lý như: quy hoạch lãnh thổ, 

quản lý tài nguyên môi trường, phát triển nông thôn, đô thị hóa… 

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở trong 

và ngoài nước. 

- Có khả năng độc lập thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành được đào 

tạo. 

- Biết lập kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch học tập, nghiên cứu, làm việc. 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, về phát triển chương trình môn học địa lý, khoa 

học xã hội trong nhà trường phổ thông. 

- Biết xây dựng đề cương và vận dụng các phương pháp nghiên chung, phương pháp nghiên 

cứu chuyên ngành trong việc hoàn thiện các tiểu luận về khoa học giáo dục, khoa học địa lý nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường phổ thông.  

- Biết xây dựng đề cương, quy trình nghiên cứu, xác định và vận dụng các phương pháp 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục.  

- Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển chương trình, nội dung môn 

học địa lý trong nhà trường phổ thông. 

- Biêt vận dụng các phương pháp nghiên cứu và hệ thống kiến thức về địa lý tự nhiên, địa lý 

kinh tế xã hội nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn ở địa phương. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:       27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:     108 tín chỉ 

Trong đó 

Kiến thức cơ sở ngành:      11 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:      79 tín chỉ 

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm và thực tập nghề nghiệp:  11 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần tương đương:  07 tín chỉ 
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4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lê nin 
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

10 GDT0001 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn 1 trong các học phần sau 

11 

VVN0001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 11  

Bắt buộc 9  

14 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

15 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

16 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và quản 

lý ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 60  

Tự chọn 2 2 SV chọn 1 trong các học phần sau 

17 TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 20 10 40 60 TLG0001 

18 KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.1. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 37  

Bắt buộc 33  

19 DPP0010 
Bản đồ học và phương pháp sử dụng 

bản đồ địa lý 
2 30  30 90  

20 DTN0013 Địa chất học 2 30  30 90  

21 DKT0012 Lịch sử phát triển của khoa học địa lý 2 30  30 90  

22 DTN0010 Cơ sở địa lý tự nhiên (Trái đất và Thạch quyển) 3 45  45 90 DTN0013 

23 DTN0011 
Cơ sở địa lý tự nhiên (Khí quyển và 

Thủy quyển) 
3 45  45 90 DTN0010 

24 DTN0012 
Cơ sở địa lý tự nhiên (Thổ nhưỡng, 

Sinh quyển và Cảnh quan) 
3 45  45 90 DTN0011 

25 GEO0001 Địa lý tự nhiên Việt Nam  5 75  75 150 DTN0011 

27 GEO0002 
Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các nguồn 

lực kinh tế) 
3 45  45 90 DTN0011 

28 GEO0003 
Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các ngành 

kinh tế) 
5 75  75 150 GEO0002 

29 DTN0014 Hệ thống thông tin ĐL (GIS) 3 45  45 90 DPP0010 

30 GEO0004 Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý 2 30  60 60 GEO0002 

Tự chọn 3 4 SV chọn 2 trong các học phần sau 

31 DKT004 Dân số - Tài nguyên - Môi trường 2 30  30 60  

32 GEO0005 Đô thị hóa 2 30  30 60  

31 GEO0006 Tiếng Anh chuyên ngành 2 30  30 60  

33 DTN0003 Tìm hiểu thiên tai trên Trái Đất 2 30  30 60  

34 GEO0007 Địa lý du lịch 2 30  30 60  

35 GEO0008 Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam 2 30  30 60  

36 GEO009 Địa lý địa phương 2 30  30 60  

37 DTN0004 Địa lý biển Đông 2 30  30 60  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 42  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết Bắt buộc 38  

38 DPP0003 Lý luận dạy học Địa lý 4 60  60 120  

39 GEO0010 Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (khái quát) 3 45  45 90 GEO0002 

40 GEO0011 Địa lý kinh tế Việt Nam  (ngành và vùng kinh tế) 5 75  75 150 GEO0010 

41 GEO0012 Địa lý châu Á 4 60  60 120 GEO0001 

42 GEO0013 Địa lý châu Âu 3 45  45 90 GEO0001 

43 GEO0014 Địa lý châu Mỹ, Phi, Úc  4 60  60 120 GEO0001 

44 DPP0004 Phương pháp dạy học địa lý ở trường THPT 4 60  60 120 DPP0003 

45 DPP0006 
Ứng dụng CNTT và truyền thông trong 

dạy học Địa lý 
2 30  30 60 DPP0003 

46 DPP0001 Kĩ thuật dạy học địa lý ở trường phổ thông 3 45  45 90 DPP0003 

47 GEO0015 Thực địa địa lý tự nhiên 3 45  45 90 GEO0001 

48 GEO0016 Thực địa địa lý KT-XH  3 45  45 90 GEO0011 

Tự chọn 4 4 SV chọn 2 trong các học phần sau 

49 GEO0017 Giải các bài tập địa lý KT-XH 2 30  30 60  

50 GEO0018 
Kĩ năng làm việc với Atlat Việt Nam, 

số liệu thống kê KT và biểu đồ 
2 30  30 60  

51 GEO0019 Dạy học tích hợp Địa lý 2 30  30 60  

52 GEO0020 Kĩ năng thiết kế bài giảng địa lý 2 30  30 60  

53 GEO0021 Phát triển vùng 2 30  30 60  

54 GEO0022 Thiên tai và biện pháp phòng chống 2 30  30 60  

7.2.3. NVSP và thực tập nghề nghiệp 11  

55 DNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30  30 60  

56 DNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30  30 60  

57 NVS0005 Thực tập sư phạm 1 2  30 60 60  

58 NVS0006 Thực tập sư phạm 2 5  75 150 150  

7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tƣơng đƣơng 7  

59 KLT0001 Khoá luận tốt nghiệp 7      

Tự chọn 5 
SV không làm khóa luận chọn học 7 tín 

chỉ trong các học phần sau 

60 NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75 0 75 150 NTA0002 

61 GEO0023 Chuyên đề địa lý tự nhiên đại cương 2 30 0 30 90  

62 GEO0024 Chuyên đề địa lý tự nhiên Việt Nam 5 75 0 75 150  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 63 GEO0025 Chuyên đề địa lý kinh tế xã hội đại cương 2 30 0 30 90  

64 GEO0026 Chuyên đề địa lý kinh tế xã hội Việt Nam 5 75 0 75 150  

65 GEO0027 Chuyên đề PP dạy học theo tiếp cận năng lực 2 30 0 30 90  

66 GEO0028 Kênh hình trong dạy học ĐL 5 75 0 75 150  

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo  

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lê nin 5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Lịch sử phát triển của khoa học địa lý 2 30 

Số ĐVTC 17  

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Địa chất học 2 30 

Giáo dục thể chất 1   

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục học 4 60 

Bản đồ học và phương pháp sử dụng bản đồ địa lý 2 30 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Trái đất và Thạch quyển) 3  

Số ĐVTC 19  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Địa lý châu Âu  3 45 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Khí quyển và Thủy quyển) 3 45 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Thổ nhưỡng, Sinh quyển, CQ) 3 45 

Địa lý châu Á 4 60 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC 17  

IV 

Địa lý tự nhiên Việt Nam  5 75 

Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các nguồn lực kinh tế) 3 45 

Địa lý châu Mỹ, Phi, Úc  4 60 
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Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam         3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Số ĐVTC 17  

V 

Lý luận dạy học địa lý 4 60 

Phương pháp dạy học ĐL ở trường trung học PT 4 60 

Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý 2 30 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các ngành kinh tế) 5 75 

Số ĐVTC 19  

VI 

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (khái quát) 3 60 

Địa lý kinh tế Việt Nam (ngành và vùng kinh tế) 5 60 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 3 45 

Thực tập sư phạm 1 2 30 

Thực địa địa lý tự nhiên 3 45 

Tự chọn 3 4 60 

Số ĐVTC 20  

VII 

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lí 2 30 

Kĩ thuật dạy học địa lý ở trường phổ thông 3 45 

Thực địa địa lý KT-XH  3 45 

Tự chọn 4 4 90 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 21  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 75 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo 3 năm 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lê nin 5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tâm lý học 3 45 

Lịch sử phát triển của khoa học địa lý 2 30 
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Số ĐVTC 17  

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Khí quyển và Thủy quyển) 3 45 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Trái đất và Thạch quyển) 3 45 

Tin học cơ sở 3 45 

Giáo dục học 4 60 

Cơ sở địa lý tự nhiên (Thổ nhưỡng, Sinh quyển, CQ) 3 45 

 Địa chất học 2 30 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Tự chọn 1 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Địa lý châu Mỹ, Phi, Úc  4 60 

Số ĐVTC 8  

III 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Bản đồ học và phương pháp sử dụng bản đồ địa lý 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Địa lý tự nhiên Việt Nam  5 75 

Địa lý châu Á 4 60 

Thực địa địa lý tự nhiên 3 45 

Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các nguồn lực kinh tế) 3 45 

Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý 2 30 

Số ĐVTC 23  

IV 

Cơ sở địa lý kinh tế - xã hội (các ngành kinh tế) 5 75 

Lý luận dạy học địa lý 4 60 

Địa lý châu Âu 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Thực tập sư phạm 1 2 90 

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (khái quát) 3 45 

Phương pháp dạy học Địa lí ở trường trung học phổ thông 4 60 

Số ĐVTC 26  

HK phụ 
Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam         3 45 

Địa lý kinh tế Việt Nam (ngành và vùng kinh tế) 5 75 
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Số ĐVTC 8  

V 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 3 45 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Tự chọn 3 4 60 

Thực địa địa lý KT-XH  3 45 

Tự chọn  4 4 60 

Kĩ thuật dạy học địa lý ở trường phổ thông 3 45 

Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lí 2 30 

Số ĐVTC 21  

VI 

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Thực tập sư phạm 2 5 225 

Khóa luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 14  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

- Thực hiện theo đúng số giờ quy định trong chương trình (số giờ lên lớp, số giờ thực hành, 

giao bài tập và hướng dẫn học tập ở nhà để sinh viên thực hiện đủ số giờ tự học). 

- Dạy theo đúng chương trình, vì các môn học đã được bố trí theo điều kiện tiên quyết. 

 - Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 - Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới 

theo hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Lực 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh (mã ngành: 7140231) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Tiếng Anh 

Mã ngành: 7140231 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và 

khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp ứng những 

yêu cầu về đổi mới trong giáo dục hiện nay ở Việt Nam. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo ra những cử nhân có kiến thức tốt về 

ngôn ngữ Anh và có thể sử dụng tiếng Anh bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt 

nam; có hiểu biết về văn hóa và môi trường địa phương, khu vực; có tri thức về hoạt động dạy học 

tiếng Anh và sự hiểu biết về đối tượng người học; có các kĩ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm; có khả năng thích ứng cao, năng động và linh hoạt; có thể tiếp tục tự học, 

tham gia học tập ở bậc học cao hơn; có thể tích lũy những phẩm chất và kĩ năng quan trọng để trở 

thành cán bộ giảng dạy ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh 

nói riêng và ngành sư  phạm nói chung.  

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Chuẩn về kiến thức 

2.1.1. Khối kiến thức chung  

 Vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê nin nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành. 

Hiểu biết một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và 

các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng.  

Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thể dục thể thao để tự rèn luyện tăng cường 

sức khỏe. Vận dụng được những kỹ, chiến thuật cơ bản, luật thi đấu vào các hoạt động thể thao cộng đồng.  

Hiểu rõ được nội dung cơ bản về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng – an 

ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. 

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực  

Nhận diện được văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống của người Việt, qua đó có lòng 

nhân ái, ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc và tương lai của văn hóa Việt Nam.  

Ghi nhớ được các nguyên tắc thực hành tiếng Việt trong giao tiếp, đặc biệt là trong giao tiếp 

bằng văn bản như tiếp nhận văn bản, tạo lập văn bản.   

2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành  

Vận dụng được các kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài, 
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nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và công nghệ trong giảng dạy vào thực 

tiễn công tác.    

Hiểu được kiến thức nền tảng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin 

và ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học. 

Giải thích được bản chất của quá trình dạy và học ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn sau này. 

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành  

Hiểu được kiến thức cơ bản của tiếng Anh như là một hệ thống bao gồm tri thức về ngữ âm và 

âm vị học tiếng Anh, ngữ nghĩa học tiếng Anh và ngữ pháp tiếng Anh; vận dụng được những kiến 

thức về những vấn đề đó trong công việc chuyên môn như giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

Ghi nhớ được những nét cơ bản về văn học và văn hoá nói chung của các nước nói tiếng Anh 

chính như Anh và Hoa Kì, một số nước nói tiếng Anh khác bao gồm các mặt về lịch sử, con người, 

văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục. Có khả năng so sánh, đối chiếu với văn hóa Việt Nam 

và đưa các kiến thức văn hóa vào việc giảng dạy. 

2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học nhƣ kiến 

thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp  

Mô tả được những yêu cầu về năng lực ngôn ngữ Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3 trong Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và vận dụng trong dạy học. 

Ghi nhớ được Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh theo từng cấp học và có khả 

năng sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình trong thiết kế bài 

giảng. 

Giải thích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của học sinh theo từng giai đoạn. Từ đó, điều 

chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp với học sinh. 

Phân biệt rõ những yêu cầu khác nhau về kiến thức kỹ năng theo từng cấp học của Chương 

trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và có khả năng đánh giá, điều chỉnh để có thể sử dụng sách 

giáo khoa, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình trong thiết kế bài giảng. 

Nhận diện được các phương pháp, đường hướng khác nhau trong lịch sử phát triển phương 

pháp dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.  

Vận dụng được hệ thống phương pháp, kỹ thuật dạy học tiếng Anh để dạy các kỹ năng ngôn 

ngữ như nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.  

Hiểu rõ về các hình thức kiểm tra, đánh giá, xây dựng các đề kiểm tra và thi, tổ chức thực hiện 

việc đánh giá thường xuyên, định kì kết quả học tập và năng lực tiếng Anh của học sinh; biết sử dụng 

kết quả đánh giá để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy và học. 

Vận dụng được kiến thức về thiết kế bài giảng, phát triển tư liệu dạy học.  

Có kiến thức thực tiễn về hoạt động của trường phổ thông và một số cơ sở giáo dục khác để có 

thể nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác sau khi tốt nghiệp.  

2.2. Về kỹ năng   

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp  

2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề.  

Có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo của người học, phát triển năng lực tự học, tự tổ chức hoạt động học tập cá nhân và 

theo nhóm của người học.    

Có khả năng xây dựng hoạt động, giáo án, kế hoạch, chương trình giảng dạy theo hướng tích 

hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù 

môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục. 
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Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học tiếng Anh đảm bảo kiến thức môn học, làm chủ kiến 

thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên 

môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.  

Có năng lực phản biện, đổi mới thực hiện chương trình một cách linh hoạt cho phù hợp với 

hoàn cảnh và điều kiện thực tế mà vẫn đảm bảo được mục tiêu và yêu cầu chung của chương trình.   

Có kỹ năng lựa chọn và khai thác các nguồn tài liệu, học liệu phù hợp và có tác dụng bổ trợ cho 

việc học tiếng Anh của học sinh; điều chỉnh nội dung các học liệu có sẵn cho phù hợp với mục tiêu bài học. 

Có năng lực tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả việc giảng dạy tiếng Anh và kích thích sự đam mê tìm tòi, khám phá và tự học ở người học.   

 Có năng lực giao tiếp, đồng cảm với người học, tự học, biết sử dụng công nghệ tiên tiến và 

phương tiện dạy học đa dạng trong dạy học, chuẩn bị bài và gây hứng thú trong môn học.   

Có khả năng bồi dưỡng, chia sẻ, nhân rộng tri thức và kỹ năng tích luỹ được với đồng nghiệp 

nhằm thúc đẩy và nâng cao tinh thần và năng lực đổi mới trên diện rộng, có trách nhiệm xây dựng và 

mở rộng cộng đồng học tập và tiến bộ tại đơn vị công tác. 

2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  

Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực giảng dạy hay nghiên cứu 

ở mức độ cải tiến; có khả năng đưa ra giải pháp và đưa/viết đề xuất, kiến nghị.  

2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức   

Có năng lực đổi mới, sáng tạo, thử nghiệm, triển khai và đánh giá tri thức, sản phẩm và 

phương thức mới nhằm thực hiện công việc và nhiệm vụ sư phạm được giao, phát triển nghề nghiệp, 

đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục.    

Có khả năng hình thành các giả thuyết, thu thập, phân tích và xử lý thông tin, tham gia nghiên cứu 

thực nghiệm, kiểm định giả thuyết và ứng dụng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy. 

Có khả năng tìm kiếm cơ hội góp phần phát triển công tác giảng dạy tiếng Anh ở trường, địa 

phương, trong nước. 

2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống  

Có khả năng phát triển tư duy logic, hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực 

chuyên môn nói riêng và các vấn đề văn hóa – xã hội nói chung.    

2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, 

ngành nghề  

Có khả năng tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát 

triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. 

2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc  

Có khả năng phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ việc học tập tiếng 

Anh, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh; huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà 

trường. 

2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

Có khả năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, tình 

cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá, công 

tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội, hay các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, 

hoạt động xã hội theo kế hoạch đã xây dựng và theo tình huống xã hội cụ thể, phù hợp đối tượng, đáp 

ứng mục tiêu giáo dục đề ra.    

2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp  
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Có năng lực xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương, quốc gia hay trong 

khu vực: tạo dựng môi trường học tập dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành 

mạnh.  

2.2.2. Kỹ năng mềm  

2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ  

Có thể quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân, thích ứng với sự phức tạp của thực tế và xử 

lý tốt khi gặp áp lực trong công việc, tự đánh giá kết quả công việc, lập kế hoạch, hoàn thành công 

việc đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp.  

2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm  

Có thể hình thành nhóm làm việc hiệu quả, vận hành và phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm (quản 

lý, phân công nhiệm vụ, phối hợp cá nhân trong nhóm, sử dụng các phương pháp động viên...), làm 

việc trong các nhóm khác nhau, xử lý xung đột trong nhóm.  

2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo  

Có thể lãnh đạo, quản lí những thay đổi hoặc áp dụng những tiến bộ mới trong các hoạt động 

nghề nghiệp. 

2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp  

Có thể giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và 

chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và viết, có hay không có sự chuẩn bị từ trước.   

Có thể áp dụng những kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế trong các hoàn cảnh cụ thể và đa 

dạng.  

2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

Có thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ bậc 5/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu.  

 Có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung Quốc với trình độ tương đương B1 trở lên.   

2.2.2.6. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ 

Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint và các 

phần mềm phục vụ công tác chuyên môn 

Thành thạo việc tìm kiếm tài liệu trên Internet; biết chọn lọc, biên soạn, chỉnh lý, sử dụng và 

đánh giá những tài liệu này nhằm phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu.  

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân  

Xác định rõ Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, nền tảng tư tưởng 

cho mọi hoạt động trong thực tiễn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng 

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng và nâng cao 

ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.  

Có phong cách và lối sống lành mạnh, dám hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng. Có tinh thần yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại 

xâm của dân tộc, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng bảo vệ 

Tổ quốc. 

 Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; nhiệt 

tình, say mê sáng tạo; có tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa; có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh và 

điều kiện, môi trường làm việc, can đảm, quyết tâm hành động bất chấp hoàn cảnh không thuận lợi; luôn 

có ý thức học hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vượt khó, vươn lên để thành đạt.   
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2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

 Không ngừng học hỏi, đổi mới và bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, tác phong và 

phẩm chất nghề nghiệp.  

Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác 

phong mẫu mực, làm việc khoa học. 

 Ứng xử thân thiện, khiêm tốn, nhiệt tình và trách nhiệm với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, 

cộng tác với đồng nghiệp, xây dựng tập thể sư phạm tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục và giảng 

dạy tiếng Anh. 

Có thái độ thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng, công khai, minh bạch và tác phong 

chuyên nghiệp với học sinh, giúp cá nhân và tập thể học sinh khắc phục khó khăn để học và sử dụng 

tiếng Anh có hiệu quả.  

2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  

Xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân.  

Có tư cách, tác phong đúng đắn của người giáo viên.   

Có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng 

đồng và đất nước.  

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đối với việc giảng dạy tiếng Anh; thể hiện rõ 

tính chuyên nghiệp trong giảng dạy. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường. 

Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng; biết khai thác các nguồn 

thông tin, tài liệu, học liệu để nâng cao kiến thức và phát triển kĩ năng. 

Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

Có năng lực độc lập, tự chủ trong tổ chức các hoạt động trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ; năng lực phát hiện, giải quyết công việc một cách chủ động, linh hoạt, khoa học, hiệu quả, sáng 

tạo, phù hợp với yêu cầu về năng lực của một giáo viên Tiếng Anh; 

Có ý thức trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc làm việc của đơn vị, hợp tác với đồng nghiệp, có 

trách nhiệm vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.  

2.5. Những vị trí công tác ngƣời học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên tiếng Anh ở các 

trường trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân; làm việc 

trong các lĩnh vực chuyên môn khác yêu cầu về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng 

Anh.  

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

 Khối kiến thức chung                                               27 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108 tín chỉ 

 Trong đó:  

  Kiến thức cơ sở ngành 11 tín chỉ 

  Kiến thức chuyên ngành 79 tín chỉ 

  Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 11 tín chỉ 
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  Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương 07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Điều 27 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học 
LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27  (không kể GDTC&GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LNL0026 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTH0001 Tiếng Trung Quốc 1 5 75  75 150  

6 NTH0002 Tiếng Trung Quốc 2 5 75  75 150 NTH0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

9 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2    60 GDT0001 

10 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

110 

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

VTV0009 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 11   

Bắt buộc 9  

12 TLG0001 Tâm lý học 3 37 8 53 90  

13 TLG0002 Giáo dục học 4 55 5 65 120 TLG0001 

14 QLN0001 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành GD&ĐT 
2 28 2 32 90  

Tự chọn 2 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

15 
TLG0003 Giao tiếp sư phạm 2 30  30 60 TLG0001 

KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 24 6 36 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 79  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 48  

Bắt buộc   

16 NTH0028 Kỹ năng nghe-nói 1 4 60  60 120  

17 NTH0029 Kỹ năng đọc-viết 1 4 60  60 120  

18 NTH0030 Kỹ năng nghe-nói 2 4 60  60 120 NTH0028 

19 NTH0031 Kỹ năng đọc-viết  2 4 60  60 120 NTH0029 

20 NTH0032 Kỹ năng nghe-nói 3 4 60  60 120 NTH0030 

21 NTH0033 Kỹ năng đọc-viết  3 4 60  60 120 NTH0031 

22 NTH0034 Kỹ năng nghe-nói 4 4 60  60 120 NTH0032 

23 NTH0035 Kỹ năng đọc- viết 4 4 60  60 120 NTH0033 

24 NTH0007 Kỹ năng nghe 5 2 30  30 60 NTH0034 

25 NTH0013 Kỹ năng nói 5 2 30  30 60 NTH0034 

26 NTH0019 Kỹ năng đọc 5 2 30  30 60 NTH0035 

27 NTH0026 Kỹ năng viết  5 2 30  30 60 NTH0035 

28 NTH0008 Kỹ năng nghe 6 2 30  30 60 NTH0007 

29 NTH0036 Kỹ năng nói 6 2 30  30 60 NTH0013 

30 NTH0020 Kỹ năng đọc 6 2 30  30 60 NTH0019 

31 NTH0027 Kỹ năng viết 6 2 30  30 60 NTH0026 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.2.2.2 Khối kiến thức chuyên sâu của ngành 31  

Bắt buộc   

32 NLT0028 Ngữ pháp cơ bản 4 50 10 70 120  

33 NPP0049 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 2 30 
 

30 60  

34 NPP0050 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh  2 4 50 10 70 120 NPP0049 

35 NPP0051 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh  3 4 50 10 70 120 NPP0050 

36 NLT0029 Ngữ âm cơ bản 4 55 5 65 120  

37 NLT0030 Dịch cơ bản 3 40 5 50 90  

38 NPP0052 Tiếng Anh cho giáo viên 2 25 5 35 60  

39 NLT0032 Đất nước học 3 45 
 

45 90  

40 NLT0039 Giao tiếp giao văn hóa  3 45  45 90  

41 NPP0053 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ 2 25 5 35 60  

7.2.3. NVSP và thực tập chuyên môn 11  

42 NNV0001 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30  30 60  

43 NNV0002 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30  30 60  

44 NVS0005 Thực tập sư phạm 1  2 
 

 90 60  

45 NVS0006 Thực tập sư phạm 2  5 
 

 225 150  

7.2.4. Khóa luận hoặc tƣơng đƣơng 7  

46 KLT0001 Khóa luận 7      

Tự chọn 5 7 
SV không làm khoá luận chọn học 

7 tín chỉ trong các học phần sau 

46 

47 

48 

NLT0043 Ngữ nghĩa học 2 30 
 

30 60  

NLT0044 Ngữ pháp nâng cao 3 45 
 

45 90 NLT0028 

NLT0045 Ngữ âm và âm vị học 2 30 
 

30 60 NLT0029 

NLT0047 Biên dịch   3 45 
 

45 90 NLT0030 

NLT0048 Phiên dịch  4 45 
 

45 120 NLT0030 

NLT0033 Tiếng Anh Du lịch  4 60  60 120 NLT0032 

NLT0049 Tiếng Anh Nhà hàng- Khách sạn 3 45  45 90 NLT0039 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 
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Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa  Mác – Lê nin  5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Kỹ năng nghe-nói 1 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 1 4 60 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 18  

 

 

II 

Kỹ năng nghe-nói 2 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 2 4 60 

Ngữ âm cơ bản 4 65 

Tin học cơ sở  3 45 

Giáo dục học 4 60 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Số ĐVTC 19  

III 

Kỹ năng nghe-nói 3 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 3 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên  1 2 30 

Ngữ pháp cơ bản  4 70 

Đất nước học 3 45 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 18  

IV 

Kỹ năng nghe-nói 4 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 4 4 60 

Dịch cơ bản  3 50 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 30 

Tự chọn 1 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

V 

Kỹ năng nghe 5 2 30 

Kỹ năng nói 5 2 30 
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Kỹ năng đọc 5 2 30 

Kỹ năng viết 5 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 2 30 

Tiếng Trung Quốc 1 5 75 

Số ĐVTC 17  

VI 

Kỹ năng nghe 6 2 30 

Kỹ năng viết 6 2 30 

Kỹ năng đọc 6 2 30 

Kỹ năng nói  6 2 30 

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 4 70 

Tiếng Trung Quốc 2 5 75 

Thực tập sư phạm 1  2 90 

Số ĐVTC 19  

VII 

Tiếng Anh cho giáo viên 2 35 

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ 2 35 

Giao tiếp giao văn hóa  3 45 

Phương pháp giảng dạy TA 3 4 70 

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2 30 

Số ĐVTC 20  

VIII 
Thực tập sư phạm 2 5 225 

Số ĐVTC 5  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa  Mác – Lê nin  5 75 

Tâm lý học 3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Kỹ năng nghe-nói 1 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 1 4 60 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 18  

II Kỹ năng nghe-nói 2 4 60 
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Kỹ năng đọc-viết 2 4 60 

Ngữ pháp cơ bản  4 60 

Tin học cơ sở  3 45 

Giáo dục học 4 60 

Ngữ âm cơ bản 4 60 

Giáo dục thể chất 1   

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Tiếng Trung Quốc 1 5 75 

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 2 30 

Số ĐVTC 7  

III 

Kỹ năng nghe-nói 3 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 3 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh cho giáo viên  2 35 

Tiếng Trung Quốc 2 5 75 

Dịch cơ bản  3 45 

Giáo dục thể chất 2   

Số ĐVTC 22  

IV 

Kỹ năng nghe-nói 4 4 60 

Kỹ năng đọc-viết 4 4 60 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 30 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 45 

Cơ sở văn hóa Việt Nam /Tiếng Việt thực hành 2 30 

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 4 60 

Số ĐVTC 19  

HK phụ 

Kỹ năng nghe 5 2 30 

Kỹ năng nói 5 2 30 

Kỹ năng đọc 5 2 30 

Kỹ năng viết 5 2 30 

Số ĐVTC 8  

V 
Giao tiếp sư phạm 2 30 

Kỹ năng nghe 6 2 30 
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Kỹ năng viết 6 2 30 

Kỹ năng đọc 6 2 30 

Kỹ năng nói  6 2 30 

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT 2  

Thực tập sư phạm 1  2 90 

Công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ  2 35 

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3 4 60 

Đất nước học 3 45 

Số ĐVTC 21  

VI 

Giao tiếp giao văn hóa  3 45 

Thực tập sư phạm  5 225 

Khoá luận (hoặc Tự chọn 5) 7 105 

Số ĐVTC 17  

 9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Thanh 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Quản trị kinh doanh (mã ngành: 7340101) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Mã ngành: 7340101 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người học sau khi 

ra trường có tư duy kinh tế, kinh doanh và quản lý một cách khoa học, hệ thống; hiểu biết sâu sắc cả 

về lý luận và thực tiễn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý; có khả năng làm 

việc ở môi trường trong nước và quốc tế. Có khả năng tạo lập, tổ chức, quản lý, điều hành, phát triển 

thực tế hoạt động kinh doanh và quản lý trên cơ sở hệ thống lý thuyết và thực tiễn được trang bị. Có 

tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình và hòa đồng; có khả năng làm 

việc nhóm; nhận thức được các vấn đề về văn hóa, dân tộc trong các hoạt động kinh tế, kinh doanh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phẩm chất đạo đức: Chương trình xây dựng nhằm đào tạo ra những cử nhân trình độ Đại học 

Quản trị kinh doanh có phẩm chất, tư tưởng chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. 

- Kiến thức: Chương trình trang bị cho người học những kiến thức bao gồm: kiến thức đại 

cương, cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành.  

+ Đối với khối kiến thức đại cương: Trang bị cho người học những kiến thức về: kinh tế chính trị, 

đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B1 chuẩn, toán cơ sở, văn hóa Việt Nam và 

địa phương, tiếng Việt thực hành, tin học và pháp luật đại cương, là tiền đề để nâng cao trình độ về chính 

trị, tư tưởng, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành. 

 + Đối với khối kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho người học những kiến thức lĩnh vực kinh 

tế, kinh doanh và quản lý cơ bản; các kiến thức về khởi nghiệp; pháp luật về kinh tế và phương pháp 

nghiên cứu kinh doanh, là cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức ngành và chuyên ngành. 

 + Đối với khối kiến thức ngành: Trang bị cho người học những kiến thức về quản trị các hoạt 

động trong tổ chức, doanh nghiệp từ việc hoạch định các yếu tố sản xuất, tổ chức hoạt động sản xuất 

bằng các phương pháp, cách thức khác nhau đến lựa chọn phân phối sản phẩm, dịch vụ trên thị trường 

theo các kênh có sẵn hoặc tự thiết kế sao cho đạt hiệu quả kinh doanh tối đa cho tổ chức, doanh 

nghiệp. 

 + Đối với khối kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho người học những kiến thức chuyên 

ngành về mặt lý thuyết, thực tế, thực hành chuyên môn và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ liên quan 

đến các lĩnh vực chuyên sâu cho từng chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp 

trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Kỹ năng: Trang bị cho người học những kỹ năng như: Xử lý tốt các nghiệp vụ trong doanh 

nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng phân tích, dự báo và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến kinh doanh và quản lý, kỹ năng giao tiếp... Ngoài ra, còn hình thành và phát triển những 



141 

 

 

kỹ năng cơ bản khác như: kỹ năng phân tích, lập luận, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tư vấn,… 

- Thái độ: nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các 

chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng 

mực. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý; nắm vững kỹ thuật và 

có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về 

các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý để phát 

triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến 

thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và quản lý.  

Có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, đạt trình độ 

tương đương chuẩn B1; Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng phục vụ cho công việc chuyên 

môn. 

2.2. Kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn của ngành Quản trị kinh doanh trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân 

tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới 

về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực kinh doanh 

và quản lý; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng 

miền.... 

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ 

năng làm việc độc lập... 

2.3. Phẩm chất, đạo đức 

 Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm, đầy đủ các 

chính sách, pháp luật của nhà nước. Có ý chí phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị giỏi, hoàn thành 

tốt các trách nhiệm công dân. Có ý thức đạo đức nghề nghiệp tốt. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản trị kinh doanh; có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các 

môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí 

tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.5. Vị trí việc làm của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi ra trường và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại 

học Tây Bắc có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những công việc liên quan đến 

kinh doanh và quản lý như sau: 

- Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của doanh nghiệp: 

+ Bộ phận bán hàng, tiếp thị; 

+ Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh; 

+ Bộ phận quản trị dự án kinh doanh; 

+ Bộ phận tổ chức và quản trị nhân lực; 

+ Các bộ phận quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp; 
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+ Các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác như: marketing, logistic 

kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chất lượng...  

- Các loại hình và tổ chức, doanh nghiệp có khả năng, cơ hội làm việc phù hợp: 

+ Các loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại; 

+ Các bộ phận quản trị và hoạt động kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp khác; 

+ Các bộ phận R&D liên quan đến các vấn đề Quản trị kinh doanh ở các tổ chức kinh tế, tổ 

chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghề, cao đẳng, đại học; 

+ Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp. 

+ Tự khởi nghiệp, tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh doanh trên thị 

trường. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ. 

 Khối kiến thức chung:        27 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

 Trong đó: 

  Kiến thức cơ sở ngành:    42 tín chỉ 

  Kiến thức ngành:    27 tín chỉ 

  Kiến thức chuyên ngành    39 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

 - Quy tình đào tạo; Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 - Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Cách thức đánh giá: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết  

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

1. Khối kiến thức chung 27  Không kể GDTC và GDQP  

Bắt buộc 25 
 

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin  
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

3 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 
 

4 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150 
 



143 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
5 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90 
 

8 GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30 
 

9 GDT0003 Giáo dục thể chất 2 2 
 

30 60 60 GDT0001 

10 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng 
   

165 
  

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

  

  

  

  

11 

  

  

  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60   

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60   

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 15 15 45 60   

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30  30 60   

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

TDH0015 Đại số tuyến tính 2 25 5 35 60   

TGT0003 Giải tích 2 25 5 35 60   

TGT0030 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 25 5 35 60   

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108 
 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 42 
 

Bắt buộc 34 
 

12 KIT0038 Kinh tế vi mô 3 40 5 50 90   

13 KIT0039 Kinh tế vĩ mô 3 41 4 49 90   

14 KQT0034 Marketing căn bản 3 30 15 60 90   

15 KIT0041 Luật kinh tế 3 45 
 

45 90   

16 KIT0040 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 40 5 50 90   

17 KTT0034 Nguyên lý kế toán 3 45  45 90 
 

18 KQT0033 Quản trị văn phòng 4 45 15 75 120   

19 KQT0008 Quản trị học 3 45   45 90   

20 KQT0078 Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 2 45 
 

45 60   

21 KQT0035 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và phát triển doanh nghiệp 
2 25 5 35 60   

22 KQT0036 Tổ chức sự kiện 2 30   30 60   

23 TMT0050 Tin học ứng dụng 3       90   

Tự chọn 2, 3, 4, 5 8 
SV chọn học các học phần với tổng 

số 8 tín chỉ trong các học phần sau 

24 NTA0003 Tiếng Anh 3 5  75   75  150   
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 25 

26 

27 

 

KIT0036 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 30 15 60 90   

KIT0032 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 30  30 60   

KIT0037 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 25 5 35 60   

KIT0024 Kinh tế phát triển 2 25 5 35 60   

KIT0025 Kinh tế quốc tế 2 19 11 41 60   

KIT0026 Dân số và phát triển 2 30  30 60   

KIT0027 Kinh tế và quản lý môi trường 2 30  30 60   

KIT0028 Lập và quản lý dự án đầu tư 2 25 5 35 60   

KIT0029 Thị trường chứng khoán 2 25 5 35 60   

KIT0030 Kinh tế đầu tư 2 25 5 35 60   

KIT0033 Thuế trong kinh doanh 2 15 15 45 60   

KIT0034 Tài chính doanh nghiệp 2 20      10 40   60   

KQT0037 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2 25 5 35 60   

KIT0031 Kinh tế lượng 2 25 5 35 60   

NNT0047 Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh 4 60 
 

60 120   

2.2. Kiến thức ngành 27 
 

Bắt buộc 23 
 

28 KQT0007 Quản trị chất lượng 2 30  30 60   

29 KQT0009 Quản trị dự án xây dựng 3 45  45 90   

30 KQT0038 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 4 60  60 120   

31 KQT0039 Quản trị nhân lực 2 30  30 60   

32 KQT0040 Quản trị chi phí kinh doanh 2 30  30 60   

33 KQT0041 Thực tập nghề nghiệp 1 (Marketing) 3    135 90 KQT0034  

34 KQT0042 
Thực tập nghề nghiệp 3 (Quản trị sản 

xuất và tác nghiệp) 
3    135 90 KQT0038  

35 KQT0043 
Thực tập nghề nghiệp 4 (Quản trị 

nhân lực, Khởi sự KD và tái lập DN) 
4    180 120 

KQT0039  

KQT0078  

Tự chọn 6,7 4 SV chọn học 2 trong các học phần sau   

  

  

36 

37 

  

KQT0044 Quản trị marketing 2 30  30 60   

KQT0045 Quản trị thương hiệu 2 30  30 60   

KQT0012 Ứng dụng các phương pháp tối ưu 2 30  30 60   

KQT0046 
Chiến lược kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp 
2 30  30 60   
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết   

  

KQT0047 Quản trị công nghệ 2 30  30 60   

KIT0035 Quản trị tài chính 2 30  30 60   

2.3. Kiến thức chuyên ngành 39 
 

Bắt buộc 25   

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 
  

38 KQT0048 Quản trị kinh doanh 1 2 30  30 60   

39 KQT0049 Quản trị kinh doanh 2 2 30  30 60   

40 KQT0050 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 2 30  30 60   

41 KQT0014 Quản trị chiến lược 3 45  45 90   

42 KQT0016 Kỹ năng quản trị 4 60  60 120   

43 KQT0051 Hậu cần kinh doanh 2 30  30 60   

44 KQT0052 
Thực tập nghề nghiệp 2.1 (Quản trị 

kinh doanh) 
3   135 135 90 

KQT0048 

KQT0049 

45 KQT0053 
Thực tập nghề nghiệp 5.1 (Quản trị chi 

phí kinh doanh và Hậu cần kinh doanh) 
4   180 180 120 

KQT0040   

KQT0051 

46 KQT0054 
Thực tập nghề nghiệp 6.1 (Kỹ năng 

quản trị) 
3   135 135 90 KQT0016 

(2) Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp 
  

38 KQT0055 Quản trị doanh nghiệp 3 45  45 90   

39 KQT0056 Kỹ năng đàm phán 2 30  30 60   

40 KQT0057 Quản trị chuỗi cung ứng 3 45  45 90   

41 KQT0058 
Quản trị chiến lược và chính sách 

kinh doanh 
3 45  45 90 

 

42 KQT0059 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 30  30 60   

43 KQT0060 Kỹ năng thuyết trình 2 30  30 60   

44 KQT0061 
Thực tập nghề nghiệp 2.2 (Quản trị 

doanh nghiệp) 
3   135 135 90 KQT0055  

45 KQT0062 

Thực tập nghề nghiệp 5.2 (Quản trị 

chi phí kinh doanh và Quản trị chuỗi 

cung ứng) 

4   180 180 120 
KQT0040    

KQT0057 

46 KQT0063 

Thực tập nghề nghiệp 6.2 (Kỹ năng 

làm việc theo nhóm và kỹ năng thuyết 

trình và kỹ năng đàm phán) 

3   135 135 90 

KQT0059 

KQT0060 

KQT0056 

Tự chọn 8,9 4  SV chọn học 2 trong các học phần sau 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

  

47 

48 

KQT0064 Quản trị rủi ro 2 30  30 60   

KQT0065 Quản trị mối quan hệ khách hàng 2 30  30 60   

KQT0066 Hành vi tổ chức 2 30  30 60 
 

KQT0067 
Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 
2 30  30 60 

 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp 
  

  

47 

48 

KQT0068 Rủi ro trong kinh doanh 2 30  30 60 
 

KQT0069 PR Quan hệ công chúng 2 30  30 60 
 

KQT0070 Văn hóa trong kinh doanh 2 30  30 60 
 

KQT0071 Đạo đức trong kinh doanh 2 30  30 60 
 

Thực tập chuyên môn cuối khoá 10 
 

49 KQT0072 Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 
  

450 
  

8.Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1.Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 30 

Kinh tế vi mô  3 45 

Giáo dục quốc phòng     

Số ĐVTC 18   

II 

Tự chọn 1 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Quản trị văn phòng 4 45 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Số ĐVTC 20   

III Tự chọn 4 2 30 
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Tự chọn 5 2 30 

Quản trị nhân lực 2 30 

Marketing căn bản 3 45 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30  

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Quản trị kinh doanh 1 2 30 

Quản trị kinh doanh 2 2 30 

Hậu cần kinh doanh 2 30 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Quản trị doanh nghiệp 3 45 

Quản trị chuỗi cung ứng 3 45 

Số ĐVTC 18   

IV 

Tin học ứng dụng 3 30 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Quản trị học 3 45 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển 

doanh nghiệp 
2 30 

Nguyên lý kế toán 3 45 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 2 30 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Kỹ năng đàm phán 2 30 

Số ĐVTC 16   

V 

Quản trị chất lượng 2 30 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp  4 60 

Luật kinh tế 3 45 

Tổ chức sự kiện 2 30 

Quản trị chi phí kinh doanh 2 45 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 7 2 30 

Số ĐVTC 17   

VI Quản trị dự án xây dựng 3 45 
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Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 2 45 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Tự chọn 8 2 30 

Tự chọn 9 2 30 

Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh  3 45 

Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 30 

Kỹ năng thuyết trình 2 30 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Tự chọn 8 2 30 

Tự chọn 9 2 30 

Quản trị chiến lược 3 45 

Kỹ năng quản trị 4 60 

Số ĐVTC 16   

VII 

Thực tập nghề nghiệp 1 3 45 

Thực tập nghề nghiệp 3 3 45 

Thực tập nghề nghiệp 4  4 60 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 2.1  3 45 

Thực tập nghề nghiệp 6.1 3 45 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 2.2 3 45 

Thực tập nghề nghiệp 6.2 3 45 

Số ĐVTC 16   

VIII 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:  
 

Thực tập nghề nghiệp 5.1 4 60 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 5.2 4 60 

Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 150 

Số ĐVTC 14   

8.2.Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 
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Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 30 

Kinh tế vi mô  3 45 

Giáo dục quốc phòng     

Số ĐVTC 18   

II 

Tự chọn 1 2 30 

Quản trị nhân lực 2 30 

Marketing căn bản 3 45 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Số ĐVTC 17   

HK phụ 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Quản trị văn phòng 4 45 

Số ĐVTC 8  

III 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Quản trị học 3 45 

Quản trị dự án xây dựng 3 45 

Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30  

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Quản trị kinh doanh 1 2 30 

Quản trị kinh doanh 2 2 30 

Hậu cần kinh doanh 2 30 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Quản trị doanh nghiệp 3 45 

Quản trị chuỗi cung ứng 3 45 

Số ĐVTC 20   

IV Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển 2 30 
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doanh nghiệp 

Nguyên lý kế toán 3 45 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Quản trị chiến lược 3 45 

Tự chọn 8 2 30 

Tự chọn 9 2 30 

Kỹ năng quản trị 4 60 

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 2 30 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Tự chọn 8 2 30 

Tự chọn 9 2 30 

Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh  3 45 

Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 30 

Kỹ năng thuyết trình 2 30 

Kỹ năng đàm phán 2 30 

Số ĐVTC 18   

HK phụ 

Tự chọn 4 2 30 

Tự chọn 5 2 30 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 7 2 30 

Số ĐVTC 8  

V 

Quản trị chất lượng 2 30 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp  4 60 

Luật kinh tế 3 45 

Tổ chức sự kiện 2 30 

Tin học ứng dụng 3 45 

Quản trị chi phí kinh doanh 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1 3 45 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 2.1  3 45 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 2.2 3 45 

Số ĐVTC 22   
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VI 

Thực tập nghề nghiệp 3 3 45 

Thực tập nghề nghiệp 4  4 60 

(1) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 5.1 4 60 

Thực tập nghề nghiệp 6.1 3 45 

(2) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm:   

Thực tập nghề nghiệp 5.2 4 60 

Thực tập nghề nghiệp 6.2 3 45 

Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 150 

Số ĐVTC 24   

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Kế toán (mã ngành: 7340301) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Kế toán 

Mã ngành: 7340301 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình nhằm đạo tạo ra các cử nhân kế toán (kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính 

sự nghiệp và kế toán tổng hợp) theo hướng tăng cường ứng dụng thực hành, có phẩm chất đạo đức, 

chính trị tốt, có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ 

năng mềm cần thiết đáp ứng được các yêu cầu công việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức bao gồm kiến thức đại cương, cơ sở 

ngành và chuyên ngành. Đối với khối kiến thức đại cương, chương trình chủ yếu cung cấp kiến thức 

về kinh tế chính trị, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B1 chuẩn, toán cơ 

sở… để nâng cao trình độ về chính trị, tư tưởng, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ 

sở ngành và chuyên ngành. 

 Đối với khối kiến thức cơ sở ngành nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức kinh tế cơ bản 

giúp người học có kiến thức mở rộng về kinh tế và có thể vận dụng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 

đồng thời là cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành. 

 Đối với khối kiến thức chuyên ngành, chương trình nhằm mục tiêu cung cấp cho người học 

những kiến thức chuyên ngành về mặt lý thuyết, thực tế, thực hành chuyên môn. Sao cho khi ra trường 

sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về tài chính, kế toán, đồng thời có thể 

thực hành làm việc tại các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác. 

Chương trình đào tạo trang bị các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho người học làm 

được công việc kế toán ở mọi vị trí phần hành của bộ máy kế toán và các công việc khác trong các 

doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường, HTX, các tổ chức khác. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Thứ nhất, có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng 

thời, có kiến thức thực tế vững chắc để có thể giải quyết các công việc phát sinh trong thực tế trong 

lĩnh vực tài chính kế toán. 

Thứ hai, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật thông qua khối lượng 

kiến thức cung cấp từ các học phần đại cương và cơ sở ngành, trong đó người học có kiến thức về 

pháp luật trong tài chính và kế toán như: Nắm vững kiến thức về Luật và Chế độ, chính sách tài chính, 

kế toán hiện hành. Đồng thời, có kiến thức về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán. 
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Thứ ba, có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc thông qua kiến thức 

cung cấp từ các học phần tin học, các học phần cần ứng dụng phần mềm và tìm kiếm tri thức từ công 

cụ công nghệ thông tin. 

Thứ tư, có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện công việc trong 

lĩnh vực tài chính kế toán và lĩnh vực công việc khác trong đơn vị. 

2.2. Kỹ năng 

Có kỹ năng vận dụng chuyên môn ứng dụng thực tiễn: Người học đạt được các kỹ năng 

nghề nghiệp cơ bản đối với ngành kế toán như: Kỹ năng tổ chức, phân công công việc; tổ chức hệ 

thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức hệ thông sổ kế toán và báo cáo tài chính. Có kỹ 

năng đọc, hiểu và truyền đạt các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán. 

Có các kỹ năng bổ trợ chuyên môn: Đạt được kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng tin học đáp ứng 

nhu cầu công việc, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán; biết viết và trình bày báo cáo; biết ứng 

dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm tài liệu, các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực 

tài chính kế toán;  

Có kỹ năng tƣơng tác: Người học đạt được kỹ năng cơ bản làm việc nhóm, làm việc độc lập; 

biết xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết, biết thuyết 

trình, thuyết phục người nghe, phản biện, giải quyết tình huống và các vấn đề liên quan lĩnh vực tài 

chính kế toán và lĩnh vực khác trong mọi tổ chức kinh tế xã hội. 

Có kỹ năng tự nâng cao năng lực cá nhân: Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng 

cao trình độ chuyên môn dựa trên những kiến thức nền tảng đã được trang bị. Có khả năng tự phát hiện, xét 

đoán và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động tài chính kế toán và các hoạt động khác của đơn vị. 

2.3.Phẩm chất đạo đức 

Chương trình xây dựng nhằm đào tạo ra những cử nhân trình độ Đại học kế toán có phẩm chất, 

tư tưởng chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. 

Chương trình nhằm đào tạo ra các cử nhân có thái độ tích cực, đam mê cống hiến nghề nghiệp 

kế toán, chủ động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp 

ra trường, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tuân thủ quy định tài chính kế toán theo Luật 

và Chế độ, chính sách hiện hành. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc, tự chủ được 

công việc và có thể hướng dẫn cho người khác làm công việc chuyên môn về tài chính kế toán. Có thể 

định hướng, ra kết luận chuyên môn về tài chính kế toán, bảo vệ kết quả chuyên môn và quan điểm về 

kế toán. Có khả năng điều hành, điều phối công việc, phát huy trí tuệ tập thể. Có năng lực đánh giá, cải 

thiện hiệu quả công việc kế toán và công việc khác trong đơn vị. 

2.5. Vị trí việc làm của sinh viên ra trƣờng 

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những 

công việc liên quan đến tài chính kế toán và các công việc khác trong các doanh nghiệp, trong đơn vị 

HCSN, đơn vị xã, phường, thị trấn, hợp tác xã và các tổ chức khác hoặc tự khởi sự kinh doanh, lập 

nghiệp trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể như:  

+ Đảm nhận các vị trí kế toán tương ứng với các phần hành: Kế toán vật tư, Kế toán TSCĐ, Kế 

toán thuế, Kế toán thanh toán, Kế toán tiền lương, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng tại các đơn vị như: 

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại, Danh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp xây lắp, Doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ,  đơn vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã, đơn vị xã, phường, thị trấn và các tổ chức 

khác. 

+ Người học có thể đảm nhận các vị trí khác nhau tại Phòng Tài chính, Phòng Kinh doanh của đơn vị.  
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Ngoài ra, người học có thể tự mở làm dịch vụ Kế toán, tư vấn tài chính, kiểm toán, phân tích 

kinh doanh cho các tổ chức, đơn vị trên. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không kể hai học phần: Giáo dục Thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng). 

 Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   98 tín chỉ 

 Trong đó: 

  Kiến thức cơ sở ngành:    38 tín chỉ 

  Kiến thức ngành:    60 tín chỉ 

  Thực tập chuyên môn cuối khoá:  10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

 - Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

 - Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Cách thức đánh giá: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25 
 

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 
5 65 10  85 150 LNL0001 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5  10 60 LTU0001 

3 LDL0001 Đường lối CM của ĐCSVN 3 40 5 50 90   

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60   

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75     150   

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75     150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15  60 90   

 8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       165      

 9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10  25 30   

 10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2   30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2   

  

  

  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60   

VVN0001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25  5 35 60   

VTV0008 Tiếng việt thực hành  2 25  5 35 60   



155 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
  

 11 

  

  

  

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30 
 

30 90   

TTH0003 Tin học nâng cao 2  20 10 40 60 TTH0002 

TDH0015 Đại số tuyến tính 2 20 10 40 60   

TGT0003 Giải tích 2 20 10 40 60   

TGT0030 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 20 10 40 60   

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108   

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 38   

Bắt buộc 28 
 

12 KIT0038 Kinh tế vi mô 3 40 5 50 90   

13 KIT0039 Kinh tế vĩ mô 3 41 4 49 90   

14 KQT0034 Marketing căn bản 3 30 15 60 90   

15 KIT0041 Luật kinh tế 3 45  45 90   

16 KIT0040 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 40 5 50 90   

17 KQT0078 Quản trị văn phòng 4 45 15 75 120   

18 KIT0014 Tài chính doanh nghiệp 3 45 5 50 90   

19 KIT0018 Thuế  3 45 5 50 90   

20  TMT0050 Tin học ứng dụng 3       90   

Tự chọn 2, 3, 4, 5, 6  10 Chọn học 5 trong số các học phần sau  

21 

22 

23 

24 

25 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5  75   75 150    

KIT0036 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 30 15 60 90   

KIT0032 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 30  30 60   

KIT0037 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 25 5 35 60   

KIT0024 Kinh tế phát triển 2 25 5 35 60   

KIT0025 Kinh tế quốc tế 2 19 11 41 60   

KIT0026 Dân số và phát triển 2 30  30 60   

KIT0027 Kinh tế và quản lý môi trường 2 30  30 60   

KIT0028 Lập và quản lý dự án đầu tư 2 25 5 35 60   

KIT0029 Thị trường chứng khoán 2 25 5 35 60   

KIT0030 Kinh tế đầu tư 2 25 5 35 60   

KQT0036 Tổ chức sự kiện 2 18 12 42 60   

KQT0065 Quản trị mối quan hệ khách hàng 2 25 5 35 60   

KQT0037 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2 18 12 42 60   

KQT0012 Ứng dụng phương pháp tối ưu 2 30 
 

 30 60   

KIT0031 Kinh tế lượng 2 30 
 

30 60   
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
NNT0047 Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh 4           

2.2. Kiến thức chuyên ngành 70  

2.2.1. Kiến thức chung của ngành 60  

 Bắt buộc 24  

26 KTT0001 Lý thuyết hạch toán kế toán 4 60  60 120   

27 KTT0025 Luật và Chế độ kế toán 2 30  30 60   

28 KTT0035 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 60  60 120 KTT0001 

29 KTT0026 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 45  45 90 KTT0001 

30 KTT0006 Kế toán công 3 45  45 90 KTT0001 

31 KTT0036 Kế toán quản trị doanh nghiệp 3 45  45 90 KTT0001 

32 KTT0037 Lý thuyết kiểm toán 3 45  45 90 KTT0001 

33 KTT0038 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 2 30  30 60 KTT0001 

Tự chọn 7, 8, 9, 10, 11, 12 18 

Học phần tự chọn trong chuyên 

ngành Kế toán tổng hợp (chọn học 6  

trong số các học phần sau) 

34 

35 

36 

37 

38 

KTT0010 
Thực hành kế toán doanh nghiệp sản 

xuất 
3 45  45   90 KTT0035 

KTT0013 Thực hành kế toán Công 3 45  45   90 KTT0006 

KTT0015 Kế toán ngân sách 3 45  45   90 KTT0001 

KTT0019 Kế toán thuế 3 45  45   90 KTT0001 

KTT0044 Kế toán Ngân hàng 3 45  45   90 KTT0001 

KTT0045 Tổ chức hạch toán kế toán trong DN 3 45  45   90 KTT0001 

KTT0046 
Tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị 

hành chính sự nghiệp 
3 45  45   90 KTT0006 

KTT0027 Kế toán trong một số đơn vị đặc thù 3 45  45   90 KTT0001 

Tự chọn 7, 8, 9, 10, 11, 12  18 

Học phần tự chọn trong chuyên 

ngành Kế toán Doanh nghiệp (chọn 

học 6 trong số các học phần sau) 

34 

35 

36 

37 

38 

KTT0010 
Thực hành kế toán doanh nghiệp sản 

xuất 
3 45 

 
45   90 KTT0035 

KTT0013 Thực hành kế toán Công 3 45 
 

45   90 KTT0006 

KTT0015 Kế toán ngân sách 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0019 Kế toán thuế 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0044 Kế toán Ngân hàng 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0045 Tổ chức hạch toán kế toán trong DN 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0027 Kế toán trong một số đơn vị đặc thù 3 45 
 

45   90 KTT0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

Tự chọn 7, 8, 9, 10, 11, 12  18 

 Học phần tự chọn trong chuyên ngành 

Kế toán hành chính sự nghiệp (chọn 

học 6 trong số các học phần sau) 

34 

35 

36 

37 

38 

KTT0010 
Thực hành kế toán doanh nghiệp sản 

xuất 
3 45 

 
45   90 KTT0035 

KTT0013 Thực hành kế toán Công 3 45 
 

45   90 KTT0006 

KTT0015 Kế toán ngân sách 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0019 Kế toán thuế 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0044 Kế toán Ngân hàng 3 45 
 

45   90 KTT0001 

KTT0046 
Tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị 

hành chính sự nghiệp 
3 45 

 
45   90 KTT0006 

KTT0027 Kế toán trong một số đơn vị đặc thù 3 45 
 

45   90 KTT0001 

Tự chọn 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 18 

 Học phần tự chọn trong chuyên 

ngành Kế toán tổng hợp (chọn học 9 

trong số các học phần sau) 

 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

KTT0039 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 2 30 
 

30  60 KTT0001 

KTT0008 Kế toán máy doanh nghiệp 2 30 
 

30  60 KTT0001 

KTT0009 
Kế toán máy đơn vị hành chính sự 

nghiệp 
2 30 

 
30  60 KTT0006 

KTT0011 
Thực hành kế toán doanh nghiệp thương 

mại và dịch vụ 
2 30 

 
30  60 KTT0038 

KTT0012 Thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp 2 30 
 

30  60 KTT0001 

KTT0040 Kiểm toán tài chính 2 30 
 

30  60 KTT0001 

KTT0041 Kế toán quốc tế 2 30 
 

30  60 KTT0001 

KTT0042 Kế toán công ty 2 30 
 

30 60 KTT0001 

KTT0043 Kiểm toán nghiệp vụ 2 30 
 

30 60 KTT0001 

KTT0047 Đề án kế toán doanh nghiệp 2 
 

30 60 60 KTT0035 

KTT0048 Đề án kế toán HCSN 2 
 

30 60 60 KTT0006 

KTT0032 Kế toán máy doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 30 
 

30 60 KTT0026 

KTT0028 Thực tập 1 2 
 

30 60 60 KTT0001 

KTT0029 Thực tập 2 2 
 

30 60 60 KTT0001 

KTT0030 Thực tập 3 2 
 

30 60 60 KTT0001 

KTT0031 Thực tập 4 2 
 

30 60 60 KTT0001 

Tự chọn 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 18 

 Học phần tự chọn trong chuyên 

ngành Kế toán doanh nghiệp (chọn 

học 9 trong số các học phần sau) 

39 KTT0039 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 2 30  30  60  KTT0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

KTT0008 Kế toán máy doanh nghiệp 2 30  30  60  KTT0001 

KTT0011 
Thực hành kế toán doanh nghiệp thương 

mại và dịch vụ 
2 30  30  60  KTT0038  

KTT0012 Thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp 2 30  30  60  KTT0001 

KTT0040 Kiểm toán tài chính 2 30  30  60  KTT0001 

KTT0041 Kế toán quốc tế 2 30  30  60  KTT0001 

KTT0042 Kế toán công ty 2 30  30 60 KTT0001 

KTT0043 Kiểm toán nghiệp vụ 2 30  30 60 KTT0001 

KTT0047 Đề án kế toán doanh nghiệp 2 
 

90 90 60 KTT0001 

KTT0032 Kế toán máy doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 30 
 

30 60  KTT0026 

KTT0028 Thực tập 1 2 
 

90 90 60 KTT0001 

KTT0029 Thực tập 2 2 
 

90 90 60 KTT0001 

Tự chọn 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 18 

 Học phần tự chọn trong chuyên ngành 

Kế toán hành chính sự nghiệp (chọn học 

9 trong số các học phần sau) 

  

  

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

KTT0008 Kế toán máy doanh nghiệp 2 30 
 

30  60  KTT0001 

KTT0009 
Kế toán máy đơn vị hành chính sự 

nghiệp 
2 30 

 
30  60   KTT0006 

KTT0011 
Thực hành kế toán doanh nghiệp thương 

mại và dịch vụ 
2 30 

 
30  60  

KTT0038 

  

KTT0040 Kiểm toán tài chính 2 30 
 

30  60  KTT0001 

KTT0041 Kế toán quốc tế 2 30 
 

30  60  KTT0001 

KTT0042 Kế toán công ty 2 30 
 

30  60  KTT0001 

KTT0047 Đề án kế toán doanh nghiệp 2 
 

90 90 60 KTT0001 

KTT0048 Đề án kế toán HCSN 2 
 

90 90 60 KTT0006  

KTT0032 Kế toán máy doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 30 
 

30 60 KTT0026 

KTT0030 Thực tập 3 2 
 

90 90 60 KTT0001 

KTT0031 Thực tập 4 2 
 

90 90 60 KTT0001 

2.2.2. Thực tập tốt nghiệp 10 
 

48 KTT0033 Thực tập chuyên môn cuối khoá  10     450   KTT0001 

    Tổng cộng  135   

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo  

 8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm) 

Học kỳ Học phần Số tín chỉ Số tiết chuẩn 

I 
Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 45 
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Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Kinh tế vi mô  3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Số ĐVTC 16  

II 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Thuế 3 45 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Pháp luật đại cương 2 30 

Quản trị văn phòng 4 60 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 19  

III 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Luật và chế độ kế toán 2 30 

Lý thuyết hạch toán kế toán 4 60 

Luật Kinh tế 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Số ĐVTC 19  

IV 

Tự chọn 3 2 30 

Tài chính doanh nghiệp 3 45 

Marketing căn bản  3 45 

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 60 

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 45 

Tin học ứng dụng 3 45 

Số ĐVTC 18  

V 

Kế toán công 3 45 

Tự chọn 4 2 30 

Tự chọn 5 2 30 

Lý thuyết kiểm toán 3 45 
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Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 7 3 45 

Tự chọn 8 3 45 

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 2 30 

Số ĐVTC 18  

VI 

Kế toán quản trị doanh nghiệp 3 45 

Tự chọn 9 3 45 

Tự chọn 10 3 45 

Tự chọn 11 3 45 

Tự chọn 12 3 45 

Tự chọn 13 2 30 

Tự chọn 14 2 30 

Số ĐVTC 18  

VII 

Tự chọn 15 2 30 

Tự chọn 16 2 30 

Tự chọn 17 2 30 

Tự chọn 18 2 30 

Tự chọn 19 2 30 

Tự chọn 20 2 30 

Tự chọn 21 2 30 

Số ĐVTC 14  

VIII 
Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 300 

Số ĐVTC 10  

  8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm) 

Học kỳ Học phần Số tín chỉ Số tiết chuẩn 

I 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 45 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Kinh tế vi mô  3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Số ĐVTC 16  

II Tiếng Anh 2 5 75 
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Thuế 3 45 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Quản trị văn phòng 4 60 

Luật và chế độ kế toán 2 30 

Lý thuyết hạch toán kế toán 4 60 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Số ĐVTC 23  

HK phụ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Luật Kinh tế 3 45 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Số ĐVTC 8  

III 

Pháp luật đại cương 2 30 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Marketing căn bản  3 45 

Tin học ứng dụng 3 45 

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 45 

Số ĐVTC 22  

IV 

Tự chọn 5 2 30 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 7 3 45 

Lý thuyết kiểm toán 3 45 

Tự chọn 8 3 45 

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 60 

Tự chọn 9 3 45 

Kế toán công 3 45 

Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 2 30 

Tự chọn 10 3 45 

Tự chọn 11 3 45 

Số ĐVTC 8  
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V 

 

Tự chọn 12 3 45 

Tự chọn 13 2 30 

Tự chọn 14 2 30 

Tài chính doanh nghiệp 3 45 

Tự chọn 15 2 30 

Tự chọn 16 2 30 

Tự chọn 17 2 30 

Tự chọn 18 2 30 

Kế toán quản trị doanh nghiệp 3 45 

Số ĐVTC 21  

VI 

Tự chọn 19 2 30 

Tự chọn 20 2 30 

Tự chọn 21 2 30 

Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 300 

Số ĐVTC 16  

9. Hƣớng dẫn thực hiện 

Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành 

của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

  9.1. Về việc xây dựng đề cƣơng chi tiết học phần 

 Căn cứ vào chỉ đạo thực hiện theo định hướng đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc, các Bộ 

môn xây dựng nội dung chi tiết học phần cần chú ý đến những kiến thức, kỹ năng phục vụ trực tiếp và 

thiết thực cho việc đào tạo đã định hướng trong chuẩn đầu ra của chương trình.  

Ngoài ra, chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

9.2. Về phƣơng pháp giảng dạy 

 Phương pháp đào tạo nói chung và phương pháp dạy học nói riêng sẽ hướng vào việc tổ chức 

cho sinh viên học tập với ý thức tự giác, chủ động, tích cực và sáng tạo, gắn liền với thực tiễn, tăng 

tính ứng dụng nghề nghiệp theo phương pháp cầm tay chỉ việc, cụ thể: 

- Sử dụng các hình thức thuyết trình, thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thực 

tế, vận dụng làm bài tập ứng dụng, hoạt động nhóm trong học tập. 

- Thông qua dạy học các học phần, chú ý đến việc rèn luyện cho sinh viên phương pháp, kỹ 

năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kĩ năng làm công việc kế toán liên quan trong từng 

học phần đó trong thực tế… 

- Trong chương trình, sinh viên ngoài thời gian học trên giảng đường còn có các buổi giao lưu, 

hội thảo, học qua các cuộc thi về kiến thức chuyên ngành, các buổi thực hành tích lũy kiến thức kĩ 

năng từ thực tế tham gia công việc cùng các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức. 

9.3. Về đánh giá kết quả học tập 

 Quy định hiện hành trong Quy chế đào tạo - Trường Đại học Tây Bắc. 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Công nghệ thông tin (mã ngành: 7480201) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin 

Mã ngành: 7480201 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) có đủ sức khỏe, có kiến thức vững chắc và năng 

lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình 

độ cao hơn để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các Viện nghiên cứu và các công ty 

liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp cho sinh viên nhận 

thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin: 

- Có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt, có lòng yêu nghề, năng động, trách nhiệm cao trong công 

việc. 

- Vận dụng được vào thực tế những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, kiến thức nền 

tảng vững vàng về Công nghệ thông tin 

- Vận dụng được vào thực tế những kiến thức về Công nghệ thông tin, kiến thức chuyên môn 

sâu trong một hướng nghề lựa chọn; có khả năng phân tích nhu cầu, xác định vấn đề, lập kế hoạch và 

dẫn dắt chuyên môn, tìm tòi giải pháp hiệu quả cho vấn đề thực tế; Có khả năng tự nâng cao kiến thức 

và phát triển sự nghiệp. 

- Thực hiện thành thạo các công việc thuộc chuyên môn được đào tạo; Khả năng ứng dụng các 

khái niệm và kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tế các vấn đề chuyên môn. 

- Làm việc được độc lập hay theo nhóm một cách hiệu quả; Thích nghi tốt với các môi trường 

làm việc; Tự học hỏi và tiếp cận, áp dụng được các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn sâu, 

có phấn đấu vươn lên. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Chuẩn về kiến thức bao gồm các khối kiến thức cụ thể sau.  

2.1.1. Khối kiến thức chung 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam; 

- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất; 

- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 
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- Có các kiến thức cơ bản về Giải tích, Đại số tuyến tính; Xác suất thống kê; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức giáo dục tổng quát vào học tập chuyên ngành và thực 

tiễn. 

2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành  

- Có kiến thức cơ bản về Tin học (Cơ sở dữ liệu, Lập trình, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ 

liệu và giải thuật, Mạng máy tính…). 

2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành  

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về Khoa học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ 

thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin… 

2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay 

ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành 

phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến 

thức về mạng máy tính và truyền thông…; 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp  

2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề 

- Có khả năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính. 

- Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả 

năng ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế. 

- Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và 

năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng 

hình. 

- Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người-máy để đánh giá và thiết kế một đối 

tượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang web và hệ thống truyền thông. 

2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. 

2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

- Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

- Có khả năng vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện các nghiên cứu cụ 

thể. 

2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống 

- Có kỹ năng tư duy logic, tư duy tin học; 

- Có kỹ năng tư duy phản biện hiệu quả. 

2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, 

ngành nghề  

 - Có khả năng nhận biết và sử lý các tác động, các yêu cầu của xã hội  đối với lĩnh vực CNTT  

2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc 

- Có kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình các đơn vị quan hệ với ngành CNTT 

2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. 
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2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 

- Có kỹ năng cải tiến, cập nhật và phát triển các kiến thức về CNTT. 

2.2.2. Kỹ năng mềm  

2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ 

- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp. 

- Có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có khả năng tóm tắt, tổng hợp thông tin từ nhiều 

nguồn. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Biết xây dựng và thực hiện tinh thần làm việc theo nhóm 

- Biết truyền thông trong nhóm, tổ chức làm việc nhóm và xử lý xung đột trong nhóm. 

2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp  

- Biết lắng nghe, trình bày một vấn đề trước đám đông 

- Có khả năng viết báo cáo kỹ thuật, báo cáo khoa học 

2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong các hoạt động trong lĩnh vực CNTT. 

2.2.2.6. Các kỹ năng mềm khác 

- Tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo. 

2.3. Phẩm chất đạo đức  

2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao theo đúng khả năng. 

2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

- Hiểu rõ trách nhiệm và thể hiện đạo đức của nghề. 

- Giữ gìn và phát huy giá trị, uy tín của nghề. 

2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 

- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo 

- Có khả năng nắm vững chuyên môn. 

- Có khả năng điều chỉnh, phát triển nghiên cứu.   

2.4.2. Năng lực tự định hƣớng, thích nghi với các môi trƣờng làm việc khác nhau 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

2.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Có khả năng tự học, tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 



167 

 

 

- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể các nội dung liên quan đến ngành 

CNTT. 

2.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn 

- Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn về tin học. 

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Làm chuyên viên trong các cơ quan đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin (hành chính sự 

nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …). 

- Làm chuyên gia tin học trong các công ty chuyên về công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực sản 

xuất và gia công phần mềm và nội dung số ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Làm việc trong các công ty 

tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông. 

- Làm lãnh đạo trong các nhóm, các công ty phát triển và kinh doanh về các sản phẩm CNTT 

và Truyền thông. 

- Giảng dạy CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và 

các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 

- Làm nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến CNTT. 

- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngành CNTT. 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức chung:     27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    18 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    78 tín chỉ 

Thực tập:      05 tín chỉ 

Đồ án:      07 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25  

1 LNL0001 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 5 65 10 85 150  
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết Mác-Lê nin 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TMT0060 Tin học cơ bản 3 30 15 60 90  

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

9 GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30  

10 GDT0003 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 60 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 30  30 60  

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60  

SVH0001 Văn hoá Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0008 Tiếng Việt thực hành 2 25 5 35 60  

TMT0061 Quản lý dự án 2 30  30 60 TMT0060 

TMM0062 Lập trình trực quan 2 30  30 60  

TMM0063 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TMT0060 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18  

Bắt buộc 18  

12 TGT0008 Giải tích 1 3 45  45 90  

13 TGT0016 Giải tích 2 3 45  45 90 TGT0008 

14 TDH0012 Đại số tuyến tính  2 30  30 60  

15 TGT0068 Xác suất thống kê 3 45  45 90 TGT0008 

16 TDH0045 Phương pháp tính 2 30  30 60  

17 NLT0048 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 45  45 90 NTA0003  

18 KHH0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 30  30 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 78  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 40  

Bắt buộc 36  

19 TMT0067 Cơ sở dữ liệu 3 45  45 90 TMT0060 

20 TMT0068 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45  45 90 TMT0067 

21 TMT0001 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60  60 120 TMT0025 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

22 TMT0069 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45  45 90 
TMT0068 

TMT0083 

23 TMT0051 Toán rời rạc 3 45  45 90 TMT0060 

24 TMT0070 Lập trình .NET 3 45  45 90 TMT0025 

25 TMT0025 Lập trình C/C++ 3 45  45 90 TMT0060 

26 TMM0071 Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45  45 90  

27 TMM0072 Kiến trúc máy tính 3 45  45 90 
TMT0060 

TMM0071 

28 TMM0030 Xử lý tín hiệu số 3 45  45 90 TGT0016 

29 TMM0020 Thiết kế Web 3 45  45 90  

30 TMM0073 Quản lý hệ thống máy tính 2 30  30 60 TMT0060 

Tự chọn 2 4 SV chọn học 2 trong các học phần sau 

31 

32 

TMT0006 Cơ sở dữ liệu phân tán 2 30  30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0003 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 2 30  30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0018 Học máy 2 30  30 60 TMT0001 

TMT0056 Xử lý ảnh 2 30  30 60 TMT0025 

TMT0019 Khai phá dữ liệu 2 30  30 60 
TMT0001 

TMT0067 

TMT0016 Hệ thống thông minh  2 30  30 60 
TMT0001 

TMT0067 

TMT0020 Kiểm thử phần mềm  2 30  30 60 TMT0007 

TMT0074 Phần mềm mã nguồn mở 2 30  30 60 TMT0060 

TMT0075 XML và ứng dụng 2 30  30 60 
TMT0067 

TMT0083 

TMT0076 Cơ sở dữ liệu NoSQL 2 30  30 60 
TMT0067 

TMT0068 

TMT0077 E-Learning 2 30  30 60 
TMT0060 

TMM0014 

TMT0078 Thương mại điện tử  2 30  30 60 
TMT0068 

TMM0014 

TMT0079 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng  2 30  30 60 
TMT0067 

TMT0083 

TMM0080 
Chất lượng dịch vụ và lý thuyết hàng đợi 

trong mạng máy tính 
2 30  30 60 

TMT0060 

TMM0014 

TMM0027 Vi điều khiển 2 30  30 60 
TMT0060 

TMM0071 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

TMM0081 Truyền và bảo mật thông tin 2 30  30 60 
TGT0043 

TMT0025 

TMM0101 Thiết kế bài giảng điện tử 2 30  30 60 TMT0060 

TMM0003 Cơ sở lý thuyết truyền tin 2 30  30 60 TMT0060 

TMM0015 Một số vấn đề xã hội của CNTT 2 30  30 60  

TMM0082 Hệ thống điều khiển nhúng 2 30  30 60 TMT0060 

TMM0019 Thiết kế vi mạch số với HDL 2 30  30 60 TMT0060 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 38  

Bắt buộc 36  

33 TMT0007 Công nghệ phần mềm 3 45  45 90 
TMT0067 

TMT0083 

34 TMT0028 Lập trình trên thiết bị di động 3 45  45 90 TMT0083 

35 TMT0022 Kỹ thuật xử lý ảnh 2 30  30 60 TMT0060 

36 TMT0053 Trí tuệ nhân tạo 3 45  45 90 TMT0001 

37 TMT0083 Lập trình hướng đối tượng 3 45  45 90 TMT0025 

38 TMT0084 Đồ họa máy tính 2 30  30 60 TMT0025 

39 TMM0085 Vi xử lý 4 60  60 120 TMM0072 

40 TMM0016 Nguyên lý hệ điều hành 3 45  45 90 TMM0072 

41 TMM0014 Mạng máy tính 3 45  45 90 TMT0060 

42 TMM0086 Lập trình mạng 3 45  45 90 
TMM0014 

TMT0083 

43 TMM0006 Hệ điều hành Linux 2 30  30 60 TMT0060 

44 TMM0087 Lập trình ứng dụng Web 3 45  45 90 TMM0020 

45 TMM0088 Thực tập máy tính và tham quan thực tế 2  30 60 60 TMT0025 

46 TMM0022 Thực tập 5   225 150  

Tự chọn 3 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

47 

TMT0004 Kho dữ liệu 2 30  30 60 
TMT0067

TMT0068 

TMT0032 Ngôn ngữ hình thức 2 30  30 60 TMT0025 

TMT0090 Lập trình Python 2 30  30 60 TMT0025 

TMT0091 Thiết kế đồ họa 2 30  30 60 TMT0060 

TMT0092 Mật mã và an toàn thông tin 2 30  30 60 TMT0001 

TMT0093 Phát triển ứng dụng web 2 30  30 60 TMT0070 

TMT0017 Hệ trợ giúp quyết định 2 30  30 60 
TMT0069

TMT0053 

TMT0012 Hệ chuyên gia 2 30  30 60 TMT0067
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết TMT0053 

TMT0015 Hệ thống hướng tác tử 2 30  30 60 
TMT0067

TMT0053 

TMT0014 Hệ thống hướng dịch vụ 2 30  30 60 
TMT0067

TMT0014 

TMT0054 
Ứng dụng Flash vào thiết kế hiệu ứng hoạt 

hình 
2 30  30 60 

TMT0060

TMT0025 

TMM0001 An toàn và an ninh mạng 2 30  30 60 TMM0014 

TMM0094 Lập trình mạng nâng cao 2 30  30 60 TMM0086 

TMM0013 Mạng không dây 2 30  30 60 TMM0014 

TMM0095 Thiết kế và quản trị mạng máy tính 2 30  30 60 TMM0014 

TMM0096 Truyền thông đa phương tiện 2 30  30 60 
TMT0025 

TMM0014 

TMM0097 Tiếp thị số 2 30  30 60 TMM0020 

TMM0098 Phát triển website bằng mã nguồn mở 2 30  30 60 TMM0020 

TMM0099 Phát triển ứng dụng Internet of Things 2 30  30 60 
TMT0060 

TMM0071 

TMM0100 Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối 2 30  30 60 
TMT0025 

TMM0016 

TMM0029 Xử lý tiếng nói 2 30  30 60 TMM0030 

7.2.4. Đồ án 7  

48 TDA0001 Đồ án 7   315 210  

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 85 

Tiếng Anh 1 5 75 

Pháp luật đại cương 2 35 

Tin học cơ bản 3 60 

Giải tích 1 3 45 

Đại số tuyến tính  2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20  

 

 

II 

Xác suất thống kê 3 45 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1 1 25 
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Giải tích 2 3 45 

Lập trình C/C++ 3 45 

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45 

Cơ sở dữ liệu 3 45 

Số ĐVTC 20  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2 2 60 

Phương pháp tính 2 30 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 30 

Kiến trúc máy tính 3 45 

Toán rời rạc 3 45 

Số ĐVTC 16  

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 

Xử lý tín hiệu số 3 45 

Thiết kế Web 3 45 

Lập trình hướng đối tượng 3 45 

Tự chọn 1 2  

Số ĐVTC 17  

V 

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 3 45 

Lập trình .NET 3 45 

Mạng máy tính 3 45 

Hệ điều hành LINUX 2 30 

Quản lý hệ thống máy tính 2 30 

Nguyên lý hệ điều hành 3 45 

Số ĐVTC 16  

VI 

Lập trình mạng 3 45 

Lập trình trên thiết bị di động 3 45 

Trí tuệ nhân tạo 3 45 

Vi xử lý 4 60 

Tự chọn 2 4  

Số ĐVTC 17  

 

 

Thực tập máy tính và tham quan thực tế 2 60 

Đồ họa máy tính 2 30 
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VII 

 

 

 

 

VIII 

Lập trình ứng dụng Web 3 45 

Kỹ thuật xử lý ảnh 2 30 

Công nghệ phần mềm 3 45 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45 

Tự chọn 3 2  

Số ĐVTC 17  

Thực tập 5 225 

Đồ án 7 315 

Số ĐVTC 12  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 85 

Tiếng Anh 1 5 75 

Pháp luật đại cương 2 35 

Tin học cơ bản 3 60 

Giải tích 1 3 45 

Đại số tuyến tính  2 30 

Giáo dục quốc phòng   

Số ĐVTC 20  

 

 

II 

 

 

 

 

Xác suất thống kê 3 45 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1 1 25 

Giải tích 2 3 45 

Lập trình C/C++ 3 45 

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số 3 45 

Cơ sở dữ liệu 3 45 

Số ĐVTC 20  

HK phụ 

Toán rời rạc 3 45 

Phương pháp tính 2 30 

Kiến trúc máy tính 3 45 

Số ĐVTC 8  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2 2 60 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 
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Vi xử lý 4 60 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 30 

Mạng máy tính 3 45 

Xử lý tín hiệu số 3 45 

Số ĐVTC 21  

 

 

 

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2  

Kỹ thuật xử lý ảnh 2 30 

Lập trình hướng đối tượng 3 45 

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 3 45 

Lập trình .NET 3 45 

Nguyên lý hệ điều hành 3 45 

Thiết kế Web 3 45 

Số ĐVTC 22  

HK phụ 

Hệ điều hành LINUX 2 30 

Lập trình mạng 3 45 

Lập trình trên thiết bị di động 3 45 

Số ĐVTC 8  

V 

Trí tuệ nhân tạo 3 45 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 45 

Quản lý hệ thống máy tính 2 30 

Công nghệ phần mềm 3 45 

Đồ họa máy tính 2 30 

Tự chọn 2 4  

Thực tập máy tính và tham quan thực tế 2 60 

Lập trình ứng dụng Web 3 45 

Số ĐVTC 22  

VI 

Tự chọn 3 2  

Thực tập 5 225 

Đồ án 7 315 

Số ĐVTC 14  

 9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 
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hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Hoàng Ngọc Anh 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Chăn nuôi (mã ngành: 7620105) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Chăn nuôi 

Mã ngành: 7620105 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ có trình độ đại  học với những kiến thức kỹ năng cơ bản sau: 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng; có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn. 

- Có đạo đức nghề nghiệp.  

- Có khả năng làm việc tập thể; thích nghi với công việc ở từng hoàn cảnh cụ thể như cơ quan 

quản lý nhà nước, doanh nghiệp, htx hoặc tự chủ công việc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

Đào tạo kỹ sư chăn nuôi trình độ đại học  có kiến thức và kỹ năng chuyên môn chính trong các 

lĩnh vực chọn lọc nhân giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi 

nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời góp phần bảo 

vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tìm được việc làm 

tốt ở các trang trại chăn nuôi, các công ty, doanh nghiệp chăn nuôi, công ty thức ăn gia súc hoặc thuốc 

thú y; ở các cơ quan nhà nước hoặc sinh viên có thể chủ động tự mở trang trại kinh doanh vật nuôi tại gia 

đình. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức:  

2.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung 

 - Biết vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Có kiến thức cơ bản về tin học văn  phòng và ngoại ngữ (tiếng Anh) 

2.1.2. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của cơ sở ngành ngành 

- Vận dụng được các kiến thức về hóa học, sinh học và tập tính của động vật vào chăm sóc, 

nuôi dưỡng, điều trị động vật; đồng thời phân tích được các quy trình sinh, hóa, lý liên quan đến động 

vật vào thực tiễn sản xuất. 

2.1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của chuyên ngành 

- Hiểu và áp dụng được kiến thức về các chất dinh dưỡng; đặc điểm sinh học của các loại động 

vật giống, thức ăn và cây thức ăn gia súc… vào chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi; 
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- Vận dụng được các phương pháp về chọn lọc và nhân giống để chọn lọc được những con 

giống tốt trong sản xuất thực tế. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản  về chăn nuôi gia cầm, trâu bò, lợn, dê thỏ ... đồng thời áp 

dụng tốt việc chẩn đoán và phòng trị các bệnh cho vật nuôi để chăn nuôi đạt hiệu quả cao. 

- Nắm vững được các kiến thức về quy định của pháp luật đối với lĩnh vực chăn nuôi và sản 

xuất thức ăn đế áp dụng trong việc sản xuất và kinh doanh. 

2.2. Về kỹ năng: 

2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt và hiệu quả trong các công việc thực tế. 

- Có kỹ năng giải quyết và tư vấn về sản xuất, chế biến thức ăn và phối hợp khẩu phần, chọn 

lọc và nhân giống, thực hiện quy trình công nghệ chăn nuôi, phân tích thức ăn, chất lượng sản phẩm; 

chẩn đoán, phòng và trị bệnh vật nuôi một cách hiệu quả 

-  Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học về lĩnh vực chuyên môn. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và phát triển chuyên môn. 

- Có khả năng lập kế hoạch sản xuất,  kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

 - Có trình độ Tiếng Anh tương đương trình độ B 

 - Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm tin học văn phòng 

chuyên ngành. 

 - Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, lắng nghe...); hợp 

tác và giao tiếp, làm việc với cộng đồng. 

 - Có kỹ năng tiếp cận nông thông, làm việc độc lập, làm việc nhóm và tổng hợp vấn đề. 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

 - Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết về các giá trị 

đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với đất nước. 

- Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. 

- Chăm chỉ, yêu nghề, tự tin, có trách nhiệm với công việc. Có thái độ cộng tác, khách quan, 

công bằng trong công việc 

- Có đạo đức nghề nghiệp. Có hành vi ứng xử đúng mực với mọi người. Đảm bảo sức khỏe 

phục vụ vông tác. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng làm chủ bản thân và làm chủ công việc trong lĩnh vực chăn nuôi. 

- Có thái độ tốt đối với nghề nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp. 

- Có trách nhiệm đối với các công việc do mình xử lý. 

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

 Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, ngoài việc có thể tự kinh doanh và sản 

xuất con giống, thức ăn chăn nuôi thì có khả năng đảm nhận công tác tại các vị trí như quản lý, điều hành 

sản xuất, kinh doanh, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy... trong các đơn vị như sau: 

 - Cơ quan nhà nước: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thông và các đơn vị trực thuộc như 

Viện Chăn nuôi; Viện thú y; Viện khoa học nông nghiệp; Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương.....; 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị cấp 2, cấp 3 của sở như Chi cục chăn nuôi thú 

y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản.... 
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 - Các doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y 

 - Các cơ sở giáo dục đào tạo liên quan đến lĩnh vưc chăn nuôi. 

 - Các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương:     40  tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                            95  tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:     30 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:     55 tín chỉ 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp:    10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 38  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê nin  
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 TGT0064 Toán cao cấp 2 30  30 60  

9 HVP0023 Hóa đại cương  2 30  30 60  

10 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 90  

11 TGT0065 Toán xác suất thống kê 2 20 10 40 60 TGT0064 



179 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
12 HVP0024 Hóa phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

13 VDC0076 Vật lý 2 30 0 30 60  

14 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng    165   

15 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

16 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong 4 học phần sau 

17 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

SVH0001 Văn hoá Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60  

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30  30 60  

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành   

Bắt buộc 25  

18 NSU0058 Động vật học 2 26 4 34 60 NSU0123 

19 NSU0049 Di truyền học động vật 2 30 0 30 60 NSU0067 

20 NSU0067 Hóa sinh động vật 2 25 5 35 60 NSU0123 

21 NSU0216 Vi sinh vật học đại cương 2 25 5 35 60 NSU0123 

22 NCT0124 Sinh lý động vật 4 52 8 68 120 NCT0160 

23 NCT0060 Giải phẫu động vật 3 30 15 60 90 NSU0058 

24 NCT0160 Tổ chức phôi thai học 3 40 5 50 90 NSU0123 

25 NCT0133 Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi 2 25 5 35 60 TGT0065 

26 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 24 6 36 60 NSU0123 

27 NCT0054 Dinh dưỡng động vật 3 39 6 51 90 NCT0124 

Tự chọn 2 Chọn học 5 tín chỉ trong các học phần sau 

28 

29 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150  

NSU0215 Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 40 5 50 90  

NCT0021 Chăn nuôi chó mèo và bệnh chó mèo 3 45  45 90 
NCT0124 

NCT0060  

NNH0095 Marketing Nông nghiệp 3 45  45 90  

NQM0044    Đa dạng sinh học 2 30 0 30 60  

NSU0132 Tập tính học động vật 2 30 0 30 60 NSU0058 

NSU0214 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 24 6 36 60 
NSU0049 

NCT0124 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.2.2. Kiến thức chuyên ngành   

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành   

Bắt buộc 47  

30 NCT0028 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 3 30 15 60 90 NSU0049 

31 NCT0168 
Vi sinh vật ứng dụng trong chăn 

nuôi 
2 27 3 33 60 NSU0216 

32 NCT0138 Thức ăn và đồng cỏ 3 39 6 51 90 NCT0054 

33 NCT0026 Chăn nuôi lợn 4 54 6 68 120 NCT0028 

34 NCT0027 Chăn nuôi trâu bò 4 45 15 75 120  

35 NCT0025 Chăn nuôi gia cầm 4 55 5 65 120 NCT0028 

36 NCT0057 Động vật hoang dã 2 25 5 35 60  

37 NCT0171 Thú y cơ bản 3 38 7 52 90 NCT0060 

38 NCT0169 Chăn nuôi dê và thỏ 3 30 15 60 90 NCT0028 

39 NBV0103 Nuôi ong mật 2 20 10 40 60  

40 NCT0127 Sinh sản gia súc 3 38 7 52 90 NCT0124 

41 NCT0009 Bệnh truyền nhiễm 3 41 4 49 90 NCT0060 

42 NCT0170 Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 3 30 15 60 90  

43 NCT0082 Kiểm nghiệm thú sản 2 24 6 36 60 

NCT0168

NCT0170

NCT0009 

44 NNH0080 Khuyến nông 2 15 15 45 60  

45 NCT0150 Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi 1 2  30 90  

NCT0026

NCT0027 

NCT0025 

46 NCT0151 Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi 2 2  30 90  

NCT0026

NCT0027 

NCT0025 

Tự chọn 3 8 Chọn 8 tín chỉ trong các học phần sau 

47 

48 

49 

50 

NCT0137 Thức ăn bổ sung và phụ gia 2 25 5 35 60 NCT0054 

NCT0102 Nuôi động vật thí nghiệm 2 25 5 35 60 NSU0058 

NCT0159 Tin học ứng dụng trong chăn nuôi 2 20 10 40 60 NCT0054 

NCT0023 Chăn nuôi đà điểu và chim 2 25 5 35 60 NCT0025 

NCT0039 
Công nghệ sản xuất thức ăn công 

nghiệp 
2 30 0 30 60  

NCT0007 Bệnh dinh dưỡng 2 30 0 30 60 NCT0054 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
NCT0104 Nuôi trồng thuỷ sản 2 28 2 30 60  

NCT0045 Đánh giá chất lượng thức ăn 2 30 0 30 60 NCT0054 

NLS0101 Nông lâm kết hợp 2 30  0 30 60  

NCT0094 Luật chăn nuôi thú y 2 20 10 40 60  

7.2.3.Thực tập tốt nghiệp 10  

 NCN0001 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10   450  NCT0151 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Toán cao cấp 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Hóa đại cương 2 30 

Số ĐVTC 19  

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Tin học cơ sở 3 45 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Động vật học 2 30 

Hóa sinh động vật 2 30 

Hóa phân tích 2 30 

Vật lý 2 30 

Số ĐVTC 19  

 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 305 

Giáo dục thể chất 2 (2TC)   

Giải phẫu động vật 3 45 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Sinh thái môi trường 2 30 

Tổ chức phôi thai học 3 45 

Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi 2 30 
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Di truyền học động vật 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Sinh lý động vật 4 60 

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 3 45 

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi 2 30 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 19  

 

V 

Dinh dưỡng động vật 3 45 

Chăn nuôi gia cầm 4 60 

Chăn nuôi lợn 4 60 

Động vật hoang dã 2 30 

Thú y cơ bản 3 45 

Sinh sản gia súc 3 45 

Số ĐVTC 19  

VI 

Thức ăn và đồng cỏ 3 45 

Chăn nuôi trâu bò 4 60 

Chăn nuôi dê và thỏ 3 45 

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 3 45 

Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi 1 2 90 

Bệnh truyền nhiễm 3 45 

Số ĐVTC 18  

VII 

Kiểm nghiệm thú sản 2 30 

Tự chọn 3 8 120 

Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi  2 2 90 

Khuyến nông 2 30 

Nuôi ong mật 2 30 

Số ĐVTC 16  

VIII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10 450 

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3,5 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 
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I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Toán cao cấp 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Hóa đại cương 2 30 

Số ĐVTC 19  

 

 

 

II 

 

 

 

 

Tin học cơ sở 3 45 

Tiếng Anh 2 5 75 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Động vật học 2 30 

Hóa sinh động vật 2 30 

Tổ chức phôi thai học 3 45 

Hóa phân tích 2 30 

Vật lý 2 30 

Số ĐVTC 22  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Giải phẫu động vật 3 45 

Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi 2 30 

Di truyền học động vật 2 30 

Sinh lý động vật 4 60 

Tự chọn 2 5 75 

Sinh thái môi trường 2 30 

Số ĐVTC 22  

IV 

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 3 45 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Tự chọn 1 2 30 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Dinh dưỡng động vật 3 45 

Chăn nuôi gia cầm 4 60 

Chăn nuôi lợn 4 60 

Số ĐVTC 21  

V Thức ăn và đồng cỏ 3 45 



184 

 

 

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi 2 30 

Chăn nuôi trâu bò 4 60 

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 3 45 

Bệnh truyền nhiễm 3 45 

Sinh sản gia súc 3 45 

Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi 1 2 90 

Thú y cơ bản 3 45 

Số ĐVTC 23  

VI 

Nuôi ong mật 2 30 

Chăn nuôi dê và thỏ 3 45 

Động vật hoang dã 2 30 

Khuyến nông 2 30 

Tự chọn 3 8 120 

Kiểm nghiệm thú sản 2 30 

Thực tập nghề nghiệp chăn nuôi  2 2 90 

Số ĐVTC 21  

VII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Nông học (mã ngành: 7620109) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Nông học 
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Mã ngành: 7620109 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

 1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư Nông học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Biết cách chọn lựa cây 

trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp nhằm tạo ra 

các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo 

vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể 

Kết thúc khóa đào tạo kỹ sư Nông học, người học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc tại 

các đơn vị. Ngoài các kiến thức và kỹ năng chung, chương trình được thiết kế nhằm trang bị chuyên 

sâu cho người học các kiến thức và kỹ năng về: 

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, an toàn, 

hiệu quả. Kỹ thuật quản lý dịch bệnh tổng hợp. 

- Các kỹ thuật cải tiến giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Phương pháp 

Marketing sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Các kỹ năng thiết kế và xây dựng các mô hình canh 

tác nông lâm tổng hợp hiệu quả trên đất dốc. 

- Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong môi trường đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án nông 

nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau.  

- Độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nông 

nghiệp cho địa phương. 

- Trao đổi, giao tiếp chuyên môn có hiệu quả.  

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp 

tốt. 

 2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

- Biết vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Biết vận dụng kiến thức cơ sở ngành: sinh lý,  hóa sinh thực vật, di truyền và chọn tạo giống 

cây trồng, nông hóa, thổ nhưỡng, bảo vệ thực vật và quản lý cây trồng tổng hợp, phương pháp thí 

nghiệm đồng ruộng trong lĩnh vực trồng trọt  trong hoạt động nghề nghiệp. 

- Biết vận dụng kiến thức chuyên ngành cần thiết, từ khâu chọn giống đến khâu nhân giống, 

gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, marketing sản phẩm cây lương thực, cây công nghiệp, cây 

ăn quả, cây rau, cây thuốc, cây hoa... để đáp ứng yêu cầu sản xuất, tạo ra các sản phẩm an toàn, chất 

lượng cao cho người sử dụng. 

- Áp dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết 

các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực trồng trọt. 

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Biết liên hệ, vận dụng các kiến thức đã học và thực hành, thực tập vào sản xuất nông nghiệp 

để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra.  
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- Có kỹ năng quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững các tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. 

- Có kỹ năng tiếp cận và kết nối thị trường các sản phẩm nông nghiệp. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trong xử lý thống kê như EXCel, IRISTAT, minitab. 

- Sử dụng thành thạo công cụ trong tiếp cận nông thôn, điều tra phân tích, xây dựng chiến lược 

trong phát triển nông nghiệp nông thôn. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Có trình độ tiếng Anh  tương đương trình độ B. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 

công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ 

năng thuyết phục....... Giao tiếp, làm việc tốt với cộng đồng. 

2.3. Về phẩm chất đạo đức 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nông học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, cụ thể: 

- Trung thành với Tổ quốc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và nội quy của đơn vị. 

- Có ý thức và năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có lối sống lành mạnh, trung thực. 

- Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

 Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết của bản thân về lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp. Người học chủ động tham gia vào quá trình học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Từ 

đó có có khả năng lập kế hoạch, có tư duy sáng tạo, có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt, 

nhanh chóng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau sau khi tốt nghiệp ra trường. 

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy 

trong lĩnh vực trồng trọt. 

- Nơi làm việc: Các cơ quan quản lý, cơ quan sự nghiệp liên quan đến nông nghiệp như Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, các trung tâm khuyến nông, trung tâm giống cây 

trồng, các phòng nông nghiệp, các chi cục Trồng trọt và BVTV, các trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp.... Các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp. Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu. Các 

tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp. Các cơ sở giáo dục đào tạo như các trung tâm 

dạy nghề, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học… Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo 

dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương:    40 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:    95 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    18 tín chỉ 

Kiến thức ngành:     67 tín chỉ 

Thực tập tốt nghiệp:                                                     10  tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
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chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

 (x hệ 

số)  

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 38  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin 
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 Đường lối CM của ĐCSVN 3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 TGT0064 Toán cao cấp 2 30 0 30 60  

9 TGT0065 Toán xác suất thống kê 2 20 10 40 60  TGT0064 

10 HVP0023 Hoá đại cương 2 30  30 60  

11 HVP0024 Hoá phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

12 VDC0076 Vật lý 2 30  30 60  

13 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 90  

14 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       

15 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

16 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 Sinh viên chọn 2 tín chỉ 

17 

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30  30 60  

SVH0001 Văn hoá Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18  

Bắt buộc 13  

18 NSU0125 Sinh lý thực vật 3 35 10 55 90 NSU0123 

19 NSU0066 Hoá sinh thực vật 2 25 5 35 60 NSU0123 

20 NSU0219 Di truyền thực vật 3 40 5 50 90 NSU0123 

21 NNH0134 Thổ nhưỡng 3 34 11 56 90 HVP0024 

22 NNH0100 Nông hoá 2 28 2 32 60 HVP0024 

Tự chọn 2 5 Sinh viên chọn học 5 tín chỉ 

23 

24 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

NSU0154 Thực vật học 3 35 10 55 90 NSU0123 

NNH0069 Khí tượng nông nghiệp 2 30  30 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 67  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 16  

Bắt buộc 11  

25 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 30  30 60 NSU0123 

26 NNH0109 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 37 8 53 90 TGT0048 

27 NSU0216 Vi sinh vật học đại cương 2 25 5 35 60 NSU0123 

28 NNH0080 Khuyến nông 2 15 15 45 60  

29 NSU0214 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 25 5 35 60 NSU0219 

Tự chọn 3 5 Sinh viên chọn học 5 tín chỉ 

30 

31 

NNH0095 Marketing nông nghiệp 3 45  45 90  

NBV0103 Nuôi ong mật 2 20 10 40 60  

NNH0158 Thuỷ nông 2 30  30 60 
 

NCT0138 Thức ăn và đồng cỏ 3 39 6 51 90  

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 51  

Bắt buộc 41  

32 NNH0099 Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 36 9 54 90 NSU0219 

33 NNH0001 Bảo quản nông sản 2 30 
 

30 60 NSU0125 

34 NBV0167 Thuốc bảo vệ thực vật 2 25 5 35 60 HPV0024 

35 NBV0037 Côn trùng nông nghiệp 3 39 6 51 90 NSU0123 

36 NBV0005 Bệnh cây nông nghiệp 3 30 15 60 90 NSU0123 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
37 NNH0011 Canh tác học 2 28 2 32 60 NSU0125 

38 NNH0161 Cây lương thực  3 30 15 60 90 NSU0125 

39 NNH0160 Cây công nghiệp  3 40 5 50 90 NSU0125 

40 NNH0159 Cây ăn quả  3 33 12 57 90 NSU0125 

41 NNH0018 Cây rau 3 36 9 54 90 NSU0125 

42 NNH0163 Cây hoa 3 33 12 57 90 NSU0125 

43 NNH0020 Cây thuốc 2 30 0 30 90 NSU0125 

44 NNH0164 Thực tập nghề nghiệp 1  4  60 180   

45 NNH0165 Thực tập nghề nghiệp 2  5  75 225  NNH0164 

Tự chọn 4 10 Sinh viên chọn học 10 tín chỉ 

46 

47 

48 

49 

 

NNH0162 Hệ thống nông nghiệp 3 35 10 55 90 
 

NBV0010 Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật 2 30 
 

30 60 NBV0037 

NBV0008 Bệnh hạt giống 2 20 10 40 60 NSU0216 

NBV0098 Nấm hại cây trồng 2 20 10 40 60 NSU0216 

NBV0166 Vi khuẩn hại cây trồng 2 20 10 40 60 NSU0216 

NBV0111 Quản lý dịch hại tổng hợp 2 25 5 35 60  

NSU0126 Sinh lý thực vật ứng dụng 2 20 10 40 60 NSU0125 

NSU0043 Công nghệ vi sinh 2 16 14 44 60 NSU0216 

NSU0050 Di truyền thực vật ứng dụng 2 30  30 60 NSU0219 

NCT0022 Chăn nuôi cơ bản 2 30  30 60  

NCT0021 Chăn nuôi chó mèo và bệnh chó mèo 3 45  45 90 
 

NSU0215 Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 40 5 50 90  

NBV0034 Cỏ dại và biện pháp phòng trừ 3 35 10 55 90 NSU0125 

NLS0101 Nông lâm kết hợp 2 30  30 60 NSU0125 

NQM0044 Đa dạng sinh học 2 30  30 60  

7.2.3. Thực tập tốt nghiệp  10  

50 NNH0166 Thực tập tốt nghiệp 10  
 

450  NNH0165 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1.Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 
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Pháp luật đại cương 2 30 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 19  

II 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Vật lý 2 30 

Hóa phân tích 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường 2 30 

Hóa sinh thực vật 2 30 

Số ĐVTC 18  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Di truyền thực vật 3 45 

Sinh lý thực vật 3 45 

Thổ nhưỡng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 18  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 45 

Nông hóa 2 30 

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 45 

Tự chọn 3 5 75 

Số ĐVTC 18  

 

 

 

Cây lương thực 3 45 

Cây rau 3 45 

Cây công nghiệp 3 45 
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V Bệnh cây nông nghiệp 3 45 

Thuốc BVTV 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1  4 180 

Số ĐVTC 18  

VI 

Cây thuốc 2 30 

Cây ăn quả 3 45 

Cây hoa 3 45 

Côn trùng nông nghiệp 3 45 

Canh tác học 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 

Số ĐVTC 18  

VII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10  

VIII 

Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 30 

Bảo quản nông sản 2 30 

Khuyến nông 2 30 

Tự chọn 4 10 150 

Số ĐVTC 16  

8.2.Dự kiến kế hoạch đào tạo (3,5 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Giáo dục quốc phòng  165 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Số ĐVTC 19  

 

 

II 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý 2 30 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Hóa phân tích 2 30 
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Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường 2 30 

Hóa sinh thực vật 2 30 

Di truyền thực vật 3 45 

Số ĐVTC 21  

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Thổ nhưỡng 3 45 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 45 

Sinh lý thực vật 3 45 

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 21  

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Cây lương thực 3 45 

Cây ăn quả 3 45 

Nông hóa 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1  4 180 

Tự chọn 3 5 75 

Số ĐVTC 22  

 

 

 

V 

Cây công nghiệp 3 45 

Cây rau 3 45 

Cây thuốc 2 30 

Cây hoa 3 45 

Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 30 

Canh tác học 2 30 

Thuốc bảo vệ thực vật 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 2  5 225 

Số ĐVTC 22  

VI 

Bảo quản nông sản 2 30 

Côn trùng nông nghiệp 3 45 

Bệnh cây nông nghiệp 3 45 

Khuyến nông 2 30 
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Tự chọn 4 10 150 

Số ĐVTC 20  

VII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10  

 9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

                 HIỆU TRƢỞNG 

               (Ký tên, đóng dấu) 

 

  



194 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Bảo vệ thực vật (mã ngành: 7620112) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Bảo vệ thực vật 

Mã ngành: 7620112 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

 1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật; có 

thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý 

nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh 

nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật nhằm tạo ra các sản phẩm trồng 

trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và 

phát triển nông nghiệp bền vững. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức 

Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn 

trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.  

1.2.2. Về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản vững chắc về côn trùng học, bệnh cây học và hóa Bảo vệ thực vật. Mô tả 

và giải thích được đặc điểm hình thái, phân loại, sinh học, cơ chế gây hại, sinh thái và đặc điểm phát 

sinh gây hại của các đối tượng gây hại chính trên cây trồng thuộc nhóm côn trùng, nhện nhỏ, nấm, vi 

khuẩn,  virus, tuyến trùng, cỏ dại và động vật hại; biết sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật; nắm 

vững nguyên lý và phướng hướng phòng trừ dịch hại cây trồng; biết liên hệ, vận dụng các kiến thức đã 

học và thực hành, thực tập vào sản xuất nông nghiệp để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường và có thể học tập ở trình độ cao 

hơn. 

1.2.3. Về kỹ năng 

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ 

thuật phòng trừ sâu, bệnh hại cây nông nghiệp hợp lý, đạt hiệu quả cao. 

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết của bản thân về lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt trong phòng trừ dịch hại cây trồng. 

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt với các cá nhân, tổ chức; có năng lực làm 

việc độc lập hoặc làm việc nhóm. Thành thạo phần mềm Microsoft Office để hoàn thành các báo cáo 

bằng văn bản giao tiếp với cá nhân hoặc tổ chức và các bài viết trên phương tiện truyền thông.  

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về 

các chủ đề  quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt chuyên ngành bảo 

vệ thực vật; có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên 
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môn. 

 2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

 - Biết vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Mô tả và giải thích được kiến thức cơ bản về sinh lý, sinh hóa, canh tác và chọn giống cây 

trồng. 

- Mô tả và giải thích được các kiến thức cơ bản về côn trùng học, bệnh cây học và hóa Bảo vệ 

Thực vật 

 - Mô tả và giải thích được đặc điểm hình thái, phân loại, sinh học, cơ chế gây hại, sinh thái của 

các loài dịch hại chính thuộc nhóm côn trùng, nhện nhỏ, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và 

động vật hại trên cây trồng và sản phẩm cây trồng. Nắm vững nguyên lý và phương hướng phòng trừ 

dịch hại cây trồng, biết sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật hợp lý; biết liên hệ, vận dụng các kiến 

thức đã học vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật 

và bảo vệ môi trường.  

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp 

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề đặt ra trong sản xuất nông 

nghiệp; có kỹ năng chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại cây nông nghiệp 

hợp lý, đạt hiệu quả cao phù hợp với điều kiện, quy mô ở từng địa phương, vùng miền.  

- Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ chuyên ngành vào sản 

xuất; có kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

- Có kỹ năng tiếp cận và kết nối thị trường các sản phẩm nông nghiệp. 

- Có kỹ năng quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững các tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.  

- Có kỹ năng điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm, tập thể; biết cách phát triển 

và duy trì quan hệ với các đối tác. 

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết của bản thân về lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp, trong phòng trừ dịch hại cây trồng. Thành thạo phần mềm Microsoft Office, các phần 

mềm xử lý thống kê như IRISTAT để hoàn thành các báo cáo bằng văn bản và các bài viết trên 

phương tiện truyền thông. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về 

các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt chuyên ngành bảo 

vệ thực vật; có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên 

môn. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành. 

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nên tảng nắm vững kiến thức chuyên 

môn, trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp. 

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm; có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện công việc; có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán, thuyết phục và làm việc cộng đồng. 

2.3. Phẩm chất đạo đức 
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng đương đầu với khóa khăn và chấp nhận rủi ro, kiên trì, 

linh hoạt, tự tin, chẳm chỉ, nhiệt tình, say mê với công việc 

- Có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các 

quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. 

 Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, sáng tạo và đổi 

mới. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo, có sáng kiến trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng lập kế hoạch, có khả năng làm việc độc lập và có năng lực lập kế hoạch, điều 

phối, phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt, nhanh chóng thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau sau khi tốt nghiệp ra trường. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động 

chuyên môn ở quy mô trung bình.   

2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Vị trí công tác: là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu, kinh doanh và 

giảng dạy trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt. 

- Nơi làm việc: các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các 

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực; các phòng nông nghiệp vv...Các cơ quan sự nghiệp như: các trung 

tâm trực thuộc trung ương và địa phương; các viện nghiên cứu nông nghiệp; các trường đại học, cao 

đẳng; các trung tâm dạy nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vự 

nông nghiệp. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo 

dục quốc phòng). 

Kiến thức giáo dục đại cương:    40 tín chỉ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   95 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:   17 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:   68  tín chỉ 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp:  10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS 

tiết (x 

hệ số) 

Tự 

học LT TH 



197 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 38  

1 LNL0001  
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lê nin 
5 65 10 85 150  

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 60  

8  TGT0064 Toán cao cấp 2 30 0 30 60  

9 TGT0065  Toán xác suất thống kê 2 20 10 40 60  TGT0064 

10 HVP0023 Hoá đại cương 2 30  30 60  

11  HVP0024 Hoá phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

12  VDC0076 Vật lý 2 30  30 60  

13 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 90  

 
GDQ0001 Giáo dục quốc phòng an ninh 

 
  165   

 
GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90  

 
GDT0003 Giáo dục thể chất 2 2  30 60 90 GDT0001 

Tự chọn 1 2 Sinh viên chọn học 02 tín chỉ 

14 

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30  30 60  

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60  

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 17  

Bắt buộc 12  

15 NSU0216 Vi sinh vật học đại cương 2 25 5 35 60 NSU0123 

16 NBV0225 Côn trùng đại cương 3 35 10 55 90 NSU0123 

17 NBV0224 Bệnh cây đại cương 3 30 15 60 90 NSU0126 

18 NBV0229 Miễn dịch thực vật 2 24 6 36 60 NSU0125 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
19  NBV0226 Dịch học bảo vệ thực vật 2 20 10 40 60 NBV0225 

Tự chọn 2 5 Sinh viên chọn học 5 tín chỉ 

20 

21 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  75 150 NTA0002 

NSU0154 Thực vật học 3 35 10 55 90 NSU0123 

NSU0215 Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 40 5 50 90  

NNH0162 Hệ thống nông nghiệp 3 35 5 55 90 NNH0130 

 NNH0069 Khí tượng nông nghiệp 2 30  30 60  

NQM0044 Đa dạng sinh học 2 30  30 60  

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 68  

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 22  

Bắt buộc 22  

22 NSU0066 Hóa sinh thực vật 2 25 5 35 60 NSU0123 

23  NNH0109 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 37 8 53 90  

24 NSU0219 Di truyền Thực vật 3 40 5 50 90 NSU0123 

25 NSU0125 Sinh lý thực vật 3 35 10 55 90 NSU0123 

26  NNH0134 Thổ nhưỡng 3 34 16 56 90 HVP0024 

27  NNH0100 Nông hóa 2 28 2 32 60 HVP0024 

28 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 24 6 36 60 NSU0123 

29 NNH0080 Khuyến nông 2 15 15 45 60  

30 NSU0214 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 25 5 35 60 NSU0219 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 46  

 Bắt buộc 38  

31  NNH0161 Cây lương thực 3 30 15 60 90 NSU0125 

32 NNH0018 Cây rau 3 36 9 54 90 NSU0125 

33  NNH0099 Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 36 9 54 90 NSU0215 

34  NNH0160 Cây công nghiệp 3 40 5 50 90 NSU0125 

35 NNH0159  Cây ăn quả 3 33 12 57 90 NSU0125 

36  NBV0111 Quản lý dịch hại tổng hợp 2 25 5 35 60 NBV0035 

37 NBV0167 Thuốc bảo vệ thực vật 2 25 5 35 60 HPV0024 

38 NBV0035  Côn trùng chuyên khoa 4 40 20 80 120 NBV0225 

39 NBV0003  Bệnh cây chuyên khoa 4 40 20 80 120 NBV0224 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
40 NBV0227 Động vật hại nông nghiệp 2 20 10 40 60 NSU0123 

41 NBV0228 
Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông 

sản sau thu hoạch 
2 20 10 40 60 NBV0035 

42 NBV0230 Thực tập nghề nghiệp 1 2 0 30 90  
NBV0035

NBV0003  

43  NBV0231 Thực tập nghề nghiệp 2 5 0 75 225  NBV0230 

Tự chọn 3 8 Sinh viên chọn học 8 tín chỉ 

44 

45 

46 

 NBV0034 Cỏ dại và biện pháp phòng trừ 3 35 10 55 90 NSU0125 

 NBV0010 Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật 2 20 10 40 60 NBV0035 

NNH0011 Canh tác học 2 28 2 32 60 NSU0125 

NBV0001 Bảo quản nông sản 2 30  30 60 NSU0125 

NNH0095 Marketing nông nghiệp 3 45  45 90  

NCT0022 Chăn nuôi cơ bản  2 30  30 60  

 NBV0103 Nuôi ong mật 2 20 10 40 60 NBV0225 

NBV0169 Virus thực vật, phytoplasma và viroid 2 20 10 40 60 NBV0216 

NBV0166 Vi khuẩn hại cây trồng 2 20 10 40 60 NBV0216 

NBV0098 Nấm hại cây trồng 2 20 10 40 60 NBV0216 

NSU0126 Sinh lý thực vật ứng dụng  2 20 10 40 60 NSU0125 

NBV0008 Bệnh hạt giống 2 20 10 40 60 NBV0216 

7.2.3.Thực tập tốt nghiệp 10  

47 NBV0232 Thực tập tốt nghiệp 10   450  NBV0231 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo 4 năm 

Học kỳ Học phần Số ĐVTC Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hoá đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 19  

II Tiếng Anh 2 5 75 
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Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Vật lý  2 30 

Hoá phân tích 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường 2 30 

Hóa sinh thực vật 2 30 

Số ĐVTC 18  

 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Di truyền thực vật 3 45 

Sinh lý thực vật 3 45 

Thổ nhưỡng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 18  

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 45 

Nông hóa 2 30 

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 45 

Côn trùng đại cương 3 45 

Bệnh cây đại cương 3 45 

Số ĐVTC 19  

V 

Cây lương thực 3 45 

Cây rau  3 45 

Côn trùng chuyên khoa 4 60 

Bệnh cây chuyên khoa 4 60 

Động vật hại nông nghiệp 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1 2 90 

Số ĐVTC 18  

VI 
Cây công nghiệp 3 45 

Cây ăn quả 3 45 
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Thuốc bảo vệ thực vật 2 30 

Dịch học bảo vệ thực vật 2 30 

Quản lý dịch hại tổng hợp 2 30 

Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 

Số ĐVTC 19  

VII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10  

VIII 

Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 30 

Miễn dịch thực vật 2 30 

Khuyến nông 2 30 

Tự chọn 3 8 120 

Số ĐVTC 14  

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo 3,5 năm 

Học kỳ Học phần Số ĐVTC Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Giáo dục quốc phòng  165 

Toán cao cấp 2 30 

Hoá đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Số ĐVTC 19  

 

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý  2 30 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1 (1TC)   

Hoá phân tích 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường  2 30 

Hóa sinh thực vật 2 30 

Di truyền thực vật 3 45 

Số ĐVTC 21  
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III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Thổ nhưỡng 3 45 

Vi sinh vật học đại cương 2 30 

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng 3 45 

Sinh lý thực vật 3 45 

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 21  

 

IV 

Bệnh cây đại cương 3 45 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Côn trùng đại cương 3 45 

Cây lương thực 3 45 

Cây ăn quả 3 45 

Nông hóa 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1 2 90 

Số ĐVTC 21  

V 

Côn trùng chuyên khoa 4 60 

Bệnh cây chuyên khoa 4 60 

Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch  2 30 

Cây công nghiệp 3 45 

Cây rau  3 45 

Thuốc bảo vệ thực vật 2 30 

Động vật hại nông nghiệp 2 30 

Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 30 

Số ĐVTC 22  

 

VI 

Khuyến nông 2 30 

Quản lý dịch hại tổng hợp 2 30 

Dịch học bảo vệ thực vật 2 30 

Miễn dịch thực vật 2 30 

Tự chọn 3 8 120 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 
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Số ĐVTC 21  

VII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10  

 9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. Phần thực 

hành, thực tập chỉ được thực hiện sau khi đã học phần lý thuyết. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Lâm sinh (mã ngành: 7620205) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Lâm sinh 

Mã ngành: 7620205 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo người học sau khi ra trường đạt được những mục tiêu sau: 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm, đầy đủ các chính 

sách, pháp luật của nhà nước; có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc; có sức khỏe tốt để làm việc. 

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về lâm sinh; có thái độ 

lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn 

lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh 

nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Lâm học. 

- Có năng lực giao tiếp, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là năng lực ngoại 

ngữ chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp 

tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng 

tốt yêu cầu công việc. 

- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực 

vật và sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.  

- Về kỹ năng: Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát 

triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý 

sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp. 

- Về thái độ: có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực hợp tác, yêu thích nghề nghiệp, chủ 

động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, 

có cống hiến trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức  

2.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung 

- Biết vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo 

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

2.1.2. Chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành 
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Có kiến thức về Sinh thái môi trường, Sinh thái rừng bao gồm: kiến thức về sinh thái quần xã 

thực vật rừng, các đặc điểm cấu trúc rừng, các quy luật động thái rừng, phân loại rừng làm cơ sở để để 

xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng. 

Có kiến thức về sinh lý thực vật để hiểu và giải thích được các hoạt động sinh lý xảy ra trong 

cây, mối quan hệ giữa các hoạt động sinh lý và các nhân tố sinh thái và trên cơ sở đó mà điều chỉnh 

cây trồng theo hướng có lợi cho con người. 

Có các kiến thức về hình thái và phân loại thực vật rừng bao gồm : các dạng hình thái thực vật 

cơ bản (Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt) của các loài thực vật (cây rừng) làm cơ sở cho việc tiếp thu môn 

học có liên quan: Cây rừng, ĐDSH, Lâm sinh học, LSNG….; những phương pháp, nguyên lý phân 

loại, cấu tạo tên khoa học thực vật và những đặc điểm nhận biết nhanh bằng mắt thường giữa các họ 

thực vật với nhau (Dựa vào hình thái lá, thân, rễ…). 

Có kiến thức cơ sở về trắc địa bản đồ, thành lập bản đồ địa hình bằng các phương pháp đo vẽ mặt 

đất, kiến thức sử dụng bản đồ địa hình. ứng dụng kiến thức này để sử dụng và do vẽ bản đồ lâm nghiệp. 

Có kiến thức về đất lâm nghiệp bao gồm: hiểu được nguồn gốc hình thành đất, quy luật phân bố 

các loại trên địa cầu, những đặc tính về hình thái, lý học, hóa học và sinh học của đất, cùng với phương 

hướng sử dụng, cải tạo và bảo vệ  đất, để nâng cao độ phì đất, nhằm đạt năng suất cây trồng cao và ổn định. 

Có kiến thức cơ bản về thống kê toán học trong lâm nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ bản về 

nguyên lí và phương pháp xử lí, phân tích số liệu thực nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, lượng hóa các 

quy luật phát sinh, phát triển của tài nguyên rừng nói riêng, của tự nhiên và xã hội nói chung. Sử dụng 

được một số các phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp để xử lý số liệu, phân tích số liệu, 

...trong lâm nghiệp 

Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong việc viết các đề cương nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến 

lĩnh vực lâm sinh. 

 2.1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức chuyên ngành 

Sinh viên có kiến thức về Thực vật rừng, Động vật rừng. Ứng dụng các kiến thức này để nhận 

biết, nhận dạng các loài động vật, thực vật phổ biến, các loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.  

Có kiến thức cơ bản về công nghệ GIS, viễn thám nói chung và ứng dụng của công nghệ này 

trong ngành lâm nghiệp. 

 Có kiến thức về điều tra rừng, sản lượng rừng cơ bản nhất bao gồm: kiến thức về quy luật hình 

dạng thân cây, quy luật kết cấu lâm phần, các quy luật sinh trưởng, tăng trưởng cây rừng, phương pháp 

điều tra tài nguyên rừng và dự báo sản lượng rừng trong tương lai. 

Có kiến thức về Côn trùng rừng, Bệnh cây rừng, và ứng dụng những kiến thức này để xây 

dựng các phương án phòng trừ sâu bệnh hại rừng và vườn ươm cây rừng. 

Có kiến thức về kỹ thuật lâm sinh từ đó đề xuất và thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh 

phù hợp cho từng đối tượng, từng giai đoạn phát triển của rừng. 

Có cơ sở lý thuyết và kỹ năng thực thi các biện pháp kỹ thuật trong công tác trồng rừng; Thiết 

kế xây dựng vườn ươm, thiết kế các biện pháp kỹ thuật gieo ươm và kỹ thuật trồng rừng, trồng rừng 

thâm canh, kỹ thuật gây trồng một số loài cây chủ yếu. 

Có  kiến thức về cơ sở khoa học và các phương pháp cải thiện phẩm chất toàn diện của các 

giống cây trồng lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xây dựng rừng trồng có 

năng suất và chất lượng sản phẩm cao 

Có kiến thức về đa đạng sinh học, giải thích được các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh 

học, các phương thức bảo tồn đa dạng sinh học, điều tra giám sát đa dạng sinh học. Ứng dụng những 
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kiến thức này để lập kế hoạch và xây dựng phương án điều tra giám sát đa dạng sinh học và đề xuất 

các biện pháp bảo tồn 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng cứng 

- Có kỹ năng phân tích các đặc điểm của rừng, tự thiết kế, lập kế hoạch nghiên cứu, đánh giá 

đặc điểm tài nguyên từng làm cơ sở đề xuất các biện pháp chăm sóc và phát triển rừng. 

- Sử dụng thành thạo máy đo cường độ quang hợp, máy đo cường độ hô hấp, biết cách tạo tiêu 

bản giải phẫu và quang sát hiện tượng đóng mở khí khổng, hiện tượng hút nước và mất nước ở tế bào. 

- Kỹ năng nhận biết và mô tả đặc điểm hình thái và phân loại sơ bộ thực vật cấp ngành, bộ, họ 

thông qua đặc điểm hình thái bên ngoài. 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo bản đồ địa hình, các thiết bị, máy đo vẽ mặt đất (địa bàn, máy 

kinh vĩ, máy toàn đạc,...) để lập lưới khống chế, thành lập bản đồ địa hình. 

- Kỹ năng sử dụng máy móc phục vụ công tác đo cây, điều tra rừng, có kỹ năng nghiên cứu, tổ 

chức các cuộc điều tra rừng và sử dụng các bảng biểu điều tra rừng khi cần thiết. 

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động sản xuất trong công tác trồng rừng từ khâu hạt giống, tạo cây 

con đến tạo rừng, xác định được tiến độ trồng rừng, quy mô sản xuất và thiết kế biện pháp kỹ thuật 

phù hợp, cũng như  việc chuyển giao các kỹ thuật trồng rừng cho các cơ sở lâm nghiệp địa phương. 

- Kỹ năng bố trí và thiết kế các phương pháp thí nghiệm khảo nghiệm giống cây rừng. 

 - Kỹ năng xây dựng, quản lý và khai thác bản đồ kỹ thuật số bằng phương pháp số hóa bản đồ, 

số liệu đầu vào của GPS và ảnh viễn thám. Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm bản 

đồ Mapinfo khai thác dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của bản đồ kỹ thuật số phục vụ các hoạt 

động trong ngành lâm nghiệp 

- Có khả năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; phương 

pháp tổ chức và thực hiện các công việc điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và 

quản lý sử dụng tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và 

công nghệ lâm nghiệp. 

- Có kỹ năng thiết kế, thực hiện giải pháp kỹ thuật lâm sinh: tạo rừng, phục hồi, làm giàu 

rừng, nuôi dưỡng rừng, nông lâm kết hợp, khai thác và sử dụng lâm sản đối với từng loại rừng ở các 

vùng kinh tế sinh thái khác nhau; 

- Tư vấn, phổ cập và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ lâm nghiệp, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ trung học, công nhân trong lĩnh vực chuyên 

môn 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng quản lí nhóm, duy trì các hoạt động của nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm 

khác nhau trong lĩnh vực lâm sinh và các lính vực liên quan đến lâm nghiệp. 

 - Có kỹ năng phân công, đánh giá các hoạt động của nhóm và tập thể, huy động các đối tác, 

đồng nghiệp trong việc thực hiện các công việc thuộc chuyên ngành lâm sinh. Có kỹ năng làm việc và 

thuyết phục với các cơ quan đối tác như Chi cục lâm nghiệp, các Khu bảo tồn thiên nhiên, các cơ 

quan trồng rừng,...trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học 

trong lâm nghiệp; 

- Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp 

đồng, xử lý số liệu trên máy tính... bằng tiếng Việt. 

- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác. 
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- Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh tương đương trình độ B 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực Lâm sinh; có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm 

trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc 

khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn 

đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực 

đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Các cơ 

quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp; Các cơ quan nghiên 

cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường; Các tổ chức quốc tế 

hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường... 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương:    40 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   95 tín chỉ 

Trong đó: 

 Kiến thức cơ sở ngành:    29 tín chỉ 

 Kiến thức chuyên ngành:   56 tín chỉ 

 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp :     10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Cách thức đánh giá: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình  

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 
Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1.Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 38 
 

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 
5 65 10 85 150   

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60  

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150  

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90  

8 TGT0064 Toán cao cấp 2 30  30 60   

9 HVP0023 Hóa đại cương 2 30  30 60   

10 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 90   

11 TGT0065 Xác suất thống kê 2 20 10 40 60 TGT0064 

12 VDC0076 Vật lý 2 30 
 

30 60 TGT0064 

13 HVP0024 Hóa phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       165      

 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30 
 

 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2 
 

30 60 60 GDT0001 

 Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

14 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60  TTH0002 

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15  15 45 60   

SVH0001 Văn hóa địa phương 2 27 3 33 60  

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30 0 30 60   

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95 
 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 29 
 

Bắt buộc 24 
 

15 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 24 6 36 60 NSU0123 

16 NSU0125 Sinh lý thực vật 3 35 10 55 90 NSU0123 

17 NQM0064 Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 25 5 35 60 NSU0123 

18 NLS0131 Sinh thái rừng 3 45 
 

45 90 NSU0213 

19 NQM0247 Trắc địa bản đồ 3 30 15 60 90 TGT0064 

20 NQM0180 Khí tượng thủy văn 2 25 5 35 60 
 

21 NLS0135 Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2 30  30 60 TGT0065 

22 NLS0108 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành 
2 30  30 60   

23 NLS0119 Rèn nghề 2 5 25 55 60   

24 NLS0260 Đất lâm nghiệp 3 35 10 55 90 
HVP0023 

HVP0024 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
Tự chọn 2 5 Sinh viên chọn học 05 tín chỉ 

25 

26 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75  0  75  150 NTA0002 

NLS0218 Khoa học gỗ 3 39 6 51 90 NSU0125 

NLS0259 Sử dụng phần mềm thống kê lâm nghiệp 2 17 13 43 60 NLS0135 

NQM0250 Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu 3 45  45 90   

NQM0191 Quản lý dự án 2 30  30 60   

NSU0214 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2 24 6 36 60 NSU0123 

NQM0097 Môi trường và phát triển lâm nghiệp 2 30 
 

30 60 NSU0213 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 56 
 

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 29 
 

 Bắt buộc 25  

27 NLS0052 Điều tra rừng 3 39 6 51 90 NLS0135 

28 NLS0121 Sản lượng rừng 2 30  30 60 

NLS0052

NLS0135 

NLS0131 

29 NLS0261 Khai thác lâm sản 2 30  30 60 NLS0131 

30 NLS0091 Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30  30 60   

31 NQM0248 Thực vật rừng 3 38 7 52 90 NQM0064 

32 NQM0122 Sâu, bệnh hại cây rừng 3 35 10 55 90 NLS0131 

33 NQM0059 Động vật rừng 3 37 8 53 90 
NSU0123 

NLS0131 

34 NQM0044 Đa dạng sinh học 2 30 
 

30 60 
NQM0248 

NQM0059  

35 NLS0152 Thực tập nghề nghiệp 1  5 
 

75 225 
 

 NQM0248 

NLS0131 

NQM0247 

NLS0052 

NLS0260  

 Tự chọn 3 4 Sinh viên chọn học phần 04 tín chỉ 

36 

37 

NQM0107 Pháp luật về lâm nghiệp 2 30  30 60 LPL0001 

KIT0019 Kinh tế lâm nghiệp 2 30  30 60   

KIT0021 Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp 2 30  30 60   

NQM0092 Lâm sản ngoài gỗ 2 30  30 60 NQM0248 

NQM0093 Lửa rừng 2 30  30 60 NQM0180 

NQM0113 Quản lý lưu vực 2 30  30 60 NQM0180 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 27  

Bắt buộc 21 
 

38 NLS0220 Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 
 

30 60 NLS0260 

39 NLS0061 Giống cây rừng 3 30 15 60 90 
NLS0131 

NQM0248  

40 NLS0115 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 2 30 
 

30 60 
NLS0046 

NLS0135 

41 NLS0062 GIS và viễn thám 2 18 12 42 60 
NQM0247 

TTH0002 

42 NLS0088 Kỹ thuật lâm sinh 3 45 
 

45 90 NLS0131 

43 NLS0161 Trồng rừng 4 50 10 70 120 
NLS0088 

NLS0260 

44 NLS0153 Thực tập nghề nghiệp 2 5 
 

75 225 
 

NLS0052 

NLS0088   

NLS0044 

NLS0220 

NLS0161 

Tự chọn 4 6 Sinh viên chọn học phần 06 tín chỉ 

45 

46 

47 

 

NLS0079 Khuyến lâm 2 30  30 60 NLS0091 

NLS0162 Trồng rừng chuyên đề 2 30  30 60 
NLS0161 

NQM0248 

NLS0101 Nông lâm kết hợp 2 30  30 60   

NLS0163 Trồng rừng phòng hộ 2 30  30 60 NLS0161 

NBV0103 Nuôi ong mật 2 20 10 40 60 
 

NLS0114 Quản lý rừng bền vững 2 30 
 

30 60   

7.2.3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 
 

48 NLS0257 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 
  

450 
 

  

8. Kế hoạch đào tạo 

8.1.  Kế hoạch đào tạo 4 năm 

 

Học kỳ Môn học Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 30 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 
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Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Giáo dục quốc phòng  165 

Số ĐVTC 19 
 

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1  1 15  

Vật lý 2 30 

Hóa phân tích 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường 2 30 

Khí tượng thủy văn 2 30 

Số ĐVTC 18 
 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2  30 

Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 30 

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2 30 

Sinh lý thực vật 3 45 

Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 

Sinh thái rừng 3 45 

Số ĐVTC 16 
 

IV 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Trắc địa bản đồ 3 45 

Điều tra rừng 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Đất lâm nghiệp 3 45 

Thực vật rừng 3 45 

Số ĐVTC 17 
 

V 

Tự chọn 2 5 75 

Thực tập nghề nghiệp 1 5 225 

Rèn nghề 2 60 

Động vật rừng 3 45 

Sâu, bệnh hại cây rừng 3 45 

Số ĐVTC 18 
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VI  

Đa dạng sinh học 2 30 

Kỹ thuật lâm sinh 3 45 

Giống cây rừng 3 45 

Tự chọn 3 4 60 

Trồng rừng 4 60 

Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 

Số ĐVTC 18 
 

VII 

Khai thác lâm sản 2 30 

GIS và viễn thám 2 30 

Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 2 30 

Tự chọn 4 6 90 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 

Sản lượng rừng 2 30 

Số ĐVTC 19 
 

VIII  
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Số ĐVTC 10 
 

Ghi chú: Học phần Rèn nghề (NLS0119) được thực hiện vào các buổi học không chính khóa 

tại Vườn Ươm Trường Đại học Tây Bắc. 

8.2. Kế hoạch đào tạo 3,5 năm 

Học kỳ Môn học Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 30 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 75 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 45 

Số ĐVTC 19 
 

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý 2 30 

Toán xác suất thống kê 2 30 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Hóa phân tích 2 30 

Tin học cơ sở 3 45 

Sinh thái môi trường 2 30 
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Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Khí tượng thủy văn 2 30 

Số ĐVTC 20 
 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 

Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 30 

Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2 30 

Sinh lý thực vật 3 45 

Sinh thái rừng 3 45 

Động vật rừng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Số ĐVTC 22 
 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Trắc địa bản đồ 3 45 

Điều tra rừng 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Đất lâm nghiệp 3 45 

Tự chọn 3 2 30 

Thực vật rừng 3 45 

Kỹ thuật lâm sinh 3 45 

Số ĐVTC 22 
 

V 

Rèn nghề 2 60 

Đa dạng sinh học 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 1 5 225 

Trồng rừng 4 60 

Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 

Giống cây rừng 3 45 

Số ĐVTC 20 
 

VI 

Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 2 30 

Sản lượng rừng 2 30 

Sâu, bệnh hại cây rừng 3 45 
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Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 

Tự chọn 4 6 90 

Khai thác lâm sản 2 30 

GIS và viễn thám 2 30 

Số ĐVTC 22 
 

VII Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

  Số ĐVTC 10 
 

Ghi chú: Học phần Rèn nghề (NLS0119) được thực hiện vào các buổi học không chính khóa 

tại Vườn Ươm Trường Đại học Tây Bắc. 

 9. Hƣớng dẫn thực hiện 

Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

TS. Đinh Thanh Tâm 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Quản lý tài nguyên rừng (mã ngành: 7620211) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng 

Mã ngành: 7620211 
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1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo người học sau khi ra trường đạt được những mục tiêu sau: 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm, đầy đủ các 

chính sách, pháp luật của nhà nước; có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc; có sức khỏe tốt để làm 

việc. 

- Đào tạo kỹ sư có chuyên môn về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, là 

nguồn lực chính của ngành kiểm lâm, của các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống cháy rừng, 

phòng trừ sâu bệnh hại cây lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động, thực vật nguy 

cấp. Ngoài ra, đạo tạo các kỹ sư thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập tại 

các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến quản lý và phát triển tài nguyên 

rừng- Có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình và hòa đồng; có khả 

năng làm việc nhóm; nhận thức được các vấn đề về văn hóa, dân tộc trong các hoạt động kinh tế, kinh 

doanh. 

- Có năng lực giao tiếp, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là năng lực ngoại 

ngữ chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp 

tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng 

tốt yêu cầu công việc. 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên 

ngành và kiến thức bổ trợ.  

+ Khối kiến thức đại cương chủ yếu cung cấp những kiến thức về chủ yếu cung cấp kiến thức 

về kinh tế chính trị, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B1 chuẩn và các 

học phần cơ bản thuộc khối tự nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh học. Phần đại cương nhằm nâng 

cao trình độ về chính trị, tư tưởng, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và 

chuyên ngành. 

+ Khối kiến thức cơ sở ngành nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức cơ sở về tài nguyên 

rừng, các yếu tố tác động đến quản lý và bảo vệ rừng. Khối kiến thức này làm nền tảng giúp người 

học có kiến thức tổng hợp để nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành. 

 + Khối kiến thức chuyên ngành cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu về cả lý thuyết và 

thực hành giúp sinh viên hình thành các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong quản lý và bảo vệ nguồn 

tài nguyên rừng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.  
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- Về kỹ năng: có kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc; có năng lực xây dựng kế 

hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, có kỹ 

năng thực hiện, tư vấn, thiết kế các dự án liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 

- Về thái độ: có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực hợp tác, yêu thích nghề nghiệp, chủ 

động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, 

có cống hiến trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. 

- Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: sinh viên ra trường có thể công tác ở các cơ 

quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường như: Cục Kiểm lâm, Cục Lâm Nghiệp, Cục 

Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học. Cảnh sát môi trường 

các cấp, các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ vv… sinh viên ra trường cũng có thể 

công tác các cơ quan sự nghiệp như: các viện nghiên cứu; các trung tâm tư vấn về tài nguyên rừng và 

môi trường; các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, phát triển rừng ở trung ương và địa phương; 

các cơ sở giáo dục và đào tạo; các doanh nghiệp lâm nghiệp; các hợp tác xã liên quan đến quản lý, 

phát triển và chế biến các sản phẩm rừng.   

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức  

2.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung 

- Biết vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế tế phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

2.1.2. Chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức về Sinh thái môi trường, Sinh thái rừng bao gồm: kiến thức về sinh thái quần xã 

thực vật rừng, các đặc điểm cấu trúc rừng, các quy luật động thái rừng, phân loại rừng làm cơ sở để 

để xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng. 

Có các kiến thức về hình thái và phân loại thực vật rừng bao gồm : các dạng hình thái thực vật 

cơ bản (Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt) của các loài thực vật (cây rừng) làm cơ sở cho việc tiếp thu môn 

học có liên quan: Cây rừng, ĐDSH, Lâm sinh học, LSNG….; những phương pháp, nguyên lý phân 

loại, cấu tạo tên khoa học thực vật và những đặc điểm nhận biết nhanh bằng mắt thường giữa các họ 

thực vật với nhau (Dựa vào hình thái lá, thân, rễ…). 

Có kiến thức cơ sở về trắc địa bản đồ, thành lập bản đồ địa hình bằng các phương pháp đo vẽ mặt 

đất, kiến thức sử dụng bản đồ địa hình. ứng dụng kiến thức này để sử dụng và do vẽ bản đồ lâm nghiệp. 

Có kiến thức cơ bản về cấu tạo  cơ bản của cấu tạo gỗ lá rộng và gỗ lá kim, kiến thức cơ bản 

về tính chất của gỗ từ đó ứng dụng vào thực tiễn trong quá trình sử dụng gỗ hiệu quả. 

Có kiến thức cơ bản về thống kê toán học trong lâm nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ bản về 

nguyên lí và phương pháp xử lí, phân tích số liệu thực nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, lượng hóa các 

quy luật phát sinh, phát triển của tài nguyên rừng nói riêng, của tự nhiên và xã hội nói chung. Sử dụng 

được một số các phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp để xử lý số liệu, phân tích số liệu, 

...trong lâm nghiệp 

Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong việc viết các đề cương nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến 

lĩnh vực lâm sinh. 

2.1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức cơ bản về  đặc điểm hình thái, sinh thái, vật hậu, dạng sống, phân bố, giá trị sử 

dụng của cây rừng để làm cơ sở nhận dạng cây rừng và học tiếp các môn cơ sở và chuyên môn khác có 
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liên quan. Biết cách tiến hành điều tra thực vật trong phạm vi nhỏ để phục vụ sản xuất và các môn học 

có yêu cầu về thực vật. Chỉ ra được đặc điểm chung, tổ thành loài cây trong các kiểu rừng chính ở Việt 

Nam. Phân biệt và  nhận dạng  được các loài cây gỗ và cây bụi dây leo, thảm tươi phổ biến, có giá trị 

cao trong sản xuất, lâm sinh trong rừng tự nhiên ở Việt Nam. Biết cách thu hái, mô tả, ghi chép và làm 

tiêu bản thực vật rừng.  

Kiến thức cơ bản về công nghệ GIS, viễn thám nói chung và ứng dụng của công nghệ này trong 

ngành lâm nghiệp. Các phương pháp thành lập, quản lý, khai thác dữ liệu bản đồ kỹ thuật số bằng công nghệ 

GIS. 

Có kiến thức về điều tra rừng cơ bản nhất bao gồm: kiến thức về quy luật hình dạng thân cây, 

quy luật kết cấu lâm phần, các quy luật sinh trưởng, tăng trưởng cây rừng, phương pháp điều tra tài 

nguyên rừng. 

Có kiến thức kiến thức cơ bản về tài nguyên động vật thuộc các các lớp  ch nhái, Bò sát, 

Chim, Thú trên các phương diện phân loại, đặc điểm sinh học, sinh thái và ý nghĩa của chúng đối với 

sự phát triển bền vững của rừng và sự phát triển kinh tế xã hội. 

Có kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh thái học côn trùng rừng để có thể tổ chức tiến 

hành điều tra, dự tính dự báo và phòng trừ một số loài sâu hại rừng chủ yếu; Cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về bệnh cây rừng, đặc điểm sinh vật học của bệnh hại lá, thân cành, rễ. Đồng thời 

biết lập phương án phòng trừ cho một bệnh cụ thể. 

Nắm vững những quy định của pháp luật về Lâm nghiệp của Việt nam, một số công ước quốc 

tế trong lĩnh vực Lâm nghiệp mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, các kiến thức cơ bản về những 

quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

Có kiến thức về những quy định của pháp luật về tổ chức Kiểm lâm, nội dung của công tác 

kiểm tra và thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại các khu bảo tồn thiên 

nhiên 

Có kiến thức về lửa rừng, ứng dụng kiến thức lửa rừng để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. 

Có kiến thức về giá trị của đa dạng sinh học nói chung và với Việt Nam nói riêng, thực trạng 

suy thoái đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, các phương pháp bảo tồn cũng như chính 

sách,thể chế liên quan đến bảo tồn, các phương pháp điều tra đánh giá đa dạng sinh học phục vụ công 

tác xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. 

Ciến thức chung về sinh vật ngoại lai xâm hại, ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai xâm hại, quản 

lý và biện pháp diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại, hệ thống thể chế và chính sách quản lý sinh vật 

ngoại lai xâm hại. 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng cứng 

Có kỹ năng nhận biết và  phân loại được các loài thực vật rừng phổ biến,có giá trị cao về kinh 

tế và bảo tồn . Sử dụng khóa định loại thực vật để, nhận biết và mô tả được  thực vật rừng thuộc  

ngành hạt trần và ngành ngọc lan. 

Kỹ năng nhận biết được những loài động vật rừng quí hiếm, thường gặp và có giá trị bảo tồn 

của các nhóm ếch nhái, Bò sát, Chim và Thú. Có khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quy hoạch lâm 

nghiệp vùng, địa phương nhằm quản lý tài nguyên rừng bền vững. 

Kỹ năng mô tả và nhận biết được trên các loại gỗ hay được sử dụng trong thực tiễn và các loại 

gỗ quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, kỹ năng sử dụng bảng phân loại gỗ theo tiêu chuẩn Việt 

Nam để phân loại các loại gỗ theo các giá trị sử dụng khác nhau của gỗ. 
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Kỹ năng sử dụng thành thạo bản đồ địa hình, các thiết bị, máy đo vẽ mặt đất (địa bàn, máy 

kinh vĩ, máy toàn đạc,...) để lập lưới khống chế, thành lập bản đồ địa hình. 

Kỹ năng xây dựng, quản lý và khai thác bản đồ kỹ thuật số bằng phương pháp số hóa bản đồ, 

số liệu đầu vào của GPS và ảnh viễn thám trên phần mềm bản đồ Mapinfo. Sinh viên có khả năng sử 

dụng thành thạo phầm mềm bản đồ Mapinfo và thiết bị di động thông minh, khai thác dữ liệu không gian, 

dữ liệu thuộc tính của bản đồ kỹ thuật số phục vụ trong công tác quản lý tài nguyên rừng. 

Kỹ năng sử dụng máy móc phục vụ công tác đo cây, điều tra rừng, có kỹ năng nghiên cứu, tổ 

chức các cuộc điều tra rừng và sử dụng các bảng biểu điều tra rừng khi cần thiết. 

Kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp để phân tích đánh giá tài 

nguyên rừng, viết báo cáo khoa học. 

 Kỹ năng phân tích đánh giá vai trò của đa dạng sinh học đối với con người và sự phát triển 

bền vững, phân tích các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và đề xuất được các giải pháp 

quản lý bảo tồn trên cơ sở các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Sinh viên cũng có thể 

tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện điều tra giám sát đa dạng sinh học phục vụ công tác bảo tồn. 

Sau khi học tập kết thúc học phần sinh viên có khả năng nhận biết, phân biệt các loài sâu bệnh 

hại phổ biến, chủ yếu trong lâm nghiệp. Xây dựng kế hoạch điều tra, dự tính dự báo các loài sâu bệnh 

hại, đồng thời xây dựng phương án phòng trừ các loài sâu bệnh hại phổ biến, chủ yếu trong lâm 

nghiệp.  

2.2.2. Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các hoạt 

động nghề nghiệp và hoạt động xã hội; linh hoạt vận dụng những thành tựu mới về khoa học công 

nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực chuyên ngành; có năng lực dẫn dắt chuyên 

môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể đọc hiểu và khai khai thác các tài liệu phục vụ chuyên 

môn; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có 

thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Sử 

dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính; 

có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình; có kĩ năng 

làm việc nhóm, quản lí nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ; khả năng 

thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. 

Có trình độ tin học và tiếng anh tương đương trình độ B. Sử dụng được phầm mềm hỗ trợ cơ 

bản: Word, Excel; hỗ trợ xử lý thống kê số liệu thực nghiệm. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản lý tài nguyên rừng; 

có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số 

vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng 

lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên rừng và môi trường; 

- Các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường như Cục Kiểm lâm, Cục 

Lâm Nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học. Cảnh 

sát môi trường các cấp, các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 
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- Trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh Lâm nghiệp; Các doanh nghiệp, các tổ chức phi 

chính phủ thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

- Các cơ quan cấp tỉnh như Chi cục Kiểm Lâm, chi cục Lâm nghiệp, chi cục bảo vệ thực vật, 

Trung tâm khuyến Nông khuyến Lâm, Trạm khuyến Nông khuyến Lâm 

- Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán 

bộ quản lí tài nguyên rừng và môi trường (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương:    40 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   95 tín chỉ 

Trong đó: 

 Kiến thức cơ sở ngành:    28 tín chỉ 

 Kiến thức chuyên ngành:   57 tín chỉ 

 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp:     10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Cách thức đánh giá: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết  
Lên lớp TS 

tiết (x 

hệ số) 

Tự 

học LT TH 

7.1.Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40  

 Bắt buộc 38  

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1  
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 
 

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75 0 75 150 
 

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75 0 75 150 NTA0001 

7 TGT0064 Toán cao cấp 2 30 0 30 60   

8 TGT0065 Toán xác suất thống kê 2 20 10 40 60 TGT0064 

9 HVP0023 Hóa đại cương 2 30 0 30 60   
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ Học phần 

tiên quyết  
10 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 60   

11 VDC0076 Vật lý 2 30 0 30 60 TGT0064 

12 HPV0024 Hóa phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

13 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90   

 14 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 90 
 

 15 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2 
 

30 60 90 GDT0001 

 16 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng       165      

Tự chọn 1 2  

17 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60   

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30 
 

30 60   

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95  

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 28  

Bắt buộc 23  

18 NQM0247 Trắc địa bản đồ 3 30 15 60 90 TGT0064 

19 NLS0131 Sinh thái rừng 3 45 0 45 90 NSU0213 

20 NLS0108 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành 
2 30 0 30 60   

21 NQM0064 Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 25 5 35 60 NSU0123 

22 NLS0119 Rèn nghề 2 5 25 55 60   

23 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 24 6 30 60 NSU0123 

24 NLS0218 Khoa học gỗ 3 39 6 51 90 NSU0123 

25 NQM0180 Khí tượng thủy văn 2 25 5 35 60   

26 NLS0091 Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 0 30 60   

27 NLS0135 Thống kê trong lâm nghiệp 2 30 0 30 60 TGT0065 

Tự chọn 2 5 Sinh viên chọn học 05 tín chỉ 

28 

29 

  

  

  

  

NTA0003 Tiếng Anh 3 5  75   75  150   

NQM0097 Môi trường và phát triển lâm nghiệp 2 30 
 

30 60 NSU0213 

NLS0260 Đất lâm nghiệp 3 35 10 55 90 
HVP0023 

HVP0024 

NQM0250 Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu 3 45 
 

45 90   

KIT0023 Kinh tế tài nguyên 2 25 5 35 60   
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ Học phần 

tiên quyết    NQM0191 Quản lý dự án 2 30 0 30 60   

NLS0259 Sử dụng phần mền thống kê lâm nghiệp 2 17 13 43 60 NLS0135 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 57  

7.2.2.1. Kiết thức chung của ngành 22  

Bắt buộc 16  

30 NLS0052 Điều tra rừng 3 39 6 51 90 NLS0135 

31 NLS0264 Trồng rừng đại cương 2 30 0 30 60 
 

32 NQM0059 Động vật rừng 3 37 8 53 90 
NLS0131 

NSU0123 

33 NQM0248 Thực vật rừng 3 38 7 50 90 NQM0064 

34 NLS0263 Thực tập Quản lý tài nguyên rừng 1 5 0 0 225 
 

NQM0248

NQM0247

NQM0264

NLS0052 

Tự chọn 3 6 Sinh viên chọn học 06 tín chỉ  

35 

36 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

NQM0202 Quy hoạch sinh thái cảnh quan 2 15 15 45 60   

NLS0115 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 2 30 0 30 60 NLS0135 

NQM0245 
Truyền thông và thúc đẩy về bảo vệ tài 

nguyên rừng 
2 30 0 30 60   

NLS0079 Khuyến lâm 2 30 0 30 60   

NLS0101 Nông lâm kết hợp 2 30 0 30 60   

NQM0232 Quản lý các loại rừng 2 30 0 30 60   

NQM0237 
Đánh giá tác động môi trường trong 

lâm nghiệp 
2 30 0 30 60 NSU0213 

KIT0021 Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp 2 30 0 30 60   

NQM0177 Du lịch sinh thái 2 27 3 33 60   

NQM0113 Quản lý lưu vực 2 30 0 30 60 NQM0180 

NLS0261 Khai thác lâm sản 2 30 0 30 60 NLS0131 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 35  

Bắt buộc 31  

38 NLS0220 Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 0 30 60   

39 NLS0221 Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm 3 45 0 45 90 NQM0226 

40 NQM0092 Lâm sản ngoài gỗ 2 30 0 30 60 NQM0248 

41 NLS0222 Luật và chính sách lâm nghiệp 3 45 0 45 90 LPL0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên môn học Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ Học phần 

tiên quyết  

42 NLS0223 Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên rừng 3 30 15 60 90 
NQM0247 

TTH0002 

40 NQM0093 Lửa rừng 2 30 
 

30 60 NQM0180 

43 NQM0249 Bảo vệ thực vật rừng 4 50 10 70 120 NLS0131 

44 NQM0044 Đa dạng sinh học  2 30  30 60 
NQM0059

NQM0155 

45 NLS0258 Định giá rừng ở Việt Nam 2 30  30 60   

46 NLS0224 Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại 3 45  45 90 
NQM0059

NQM0248 

47 NLS0263 Thực tập Quản lý tài nguyên rừng 2  5   225  

NQM0223 

NLS0221 

NQM0249

NLS0220 

NQM0044 

Tự chọn 4 4 Sinh viên chọn học 04 tín chỉ  

48 

49 

NQM0235 Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ 2 30  30 60 
NQM0155

NQM0092 

NLS0225 Quản lý động vật rừng 2 30  30 60 NQM0059 

NQM0238 Quản lý xung đột trong bảo tồn 2 30  30 60 NQM0044 

NQM0240 Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích 2 24 6 36 60 NQM0249 

NQM0194 Bảo tồn nguồn gen 2 30 
 

30 60   

NBV0103 Nuôi ong mật 2 20 10 40 60 NQM0249 

NLS0114 Quản lý rừng bền vững 2 30 
 

30 60   

7.2.3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10           

50 NLS0256 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  10    450   
 

8. Kế hoạch đào tạo 

8.1. Kế hoạch đào tạo 4 năm 

Học kỳ Môn học Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 35 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 85 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 55 

Tổng 19 310 
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II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý 2 30 

Toán xác suất thống kê 2 40 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Hóa phân tích 2 35 

Tin học cơ sở 3 60 

Sinh thái môi trường 2 36 

Khí tượng thủy văn 2 35 

Tổng 18 311 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2  2 30 

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Sinh thái rừng 3 45 

Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2 30 

Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 35 

Tự chọn 2 5 75 

Tổng 16 250 

IV 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cổng sản Việt Nam 3 50 

Trắc địa bản đồ 3 60 

Rèn nghề 2 55 

Tự chọn 1 2 30 

Trồng rừng đại cương 2 30 

Điều tra rừng 3 51 

Thực vật rừng 3 50 

Tổng 18 326 

V 

Thực tập nghề nghiệp 1 5 225 

Động vật rừng 3 53 

Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm 3 45 

Bảo vệ thực vật rừng 4 70 

Luật và chính sách lâm nghiệp 3 45 

Tổng 18 438 

VI 
Khoa học gỗ 3 51 

Lâm sản ngoài gỗ 2 30 
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Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 

Đa dạng sinh học 2 30 

Tự chọn 3 6 90 

Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên rừng 3 60 

Tổng 18 291 

VII 

Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại 3 45 

Định giá rừng ở Việt Nam 2 30 

Tự chọn 4 4 60 

Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 

Lửa rừng 2 30 

Tổng 18 420 

VIII  
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Tổng 10   

Ghi chú: Học phần Rèn nghề (NLS0119) được thực hiện vào các buổi học không chính khóa 

tại Vườn Ươm Trường Đại học Tây Bắc. 

8.2. Kế hoạch đào tạo 3,5 năm 

Học kỳ Môn học Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Pháp luật đại cương 2 35 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 85 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 55 

Tổng 19 310 

II 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý 2 30 

Toán xác suất thống kê 2 40 

Giáo dục thể chất 1 (1TC) 
  

Hóa phân tích 2 35 

Tin học cơ sở 3 60 

Sinh thái môi trường 2 36 

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Khí tượng thủy văn 2 35 
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Tổng 20 341 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2 (2TC) 
  

Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 

Hình thái và phân loại thực vật rừng 2 55 

Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2 30 

Luật và chính sách lâm nghiệp 3 45 

Rèn nghề 2 35 

Sinh thái rừng 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Tổng 21 350 

IV 

Đường lối CM của ĐCSVN 3 50 

Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm 3 45 

Trắc địa bản đồ 3 60 

Tự chọn 1 2 30 

Trồng rừng đại cương 2 30 

Điều tra rừng 3 51 

Động vật rừng 3 53 

Thực vật rừng 3 50 

Tổng 22 369 

V 

Tự chọn 3 4 60 

Thực tập nghề nghiệp 1 5 225 

Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên rừng 3 60 

Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 

Đa dạng sinh học 2 30 

Định giá rừng ở Việt Nam 2 30 

Bảo vệ thực vật rừng 4 70 

Tổng 22 505 

VI 

Khoa học gỗ 3 51 

Tự chọn 3 2 30 

Lâm sản ngoài gỗ 2 30 

Lửa rừng 2 30 

Thực tập nghề nghiệp 2 5 225 
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Tự chọn 4 4 60 

Quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại 3 45 

Tổng 21 471 

VII 

  

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Tổng 10   

Ghi chú: Học phần Rèn nghề (NLS0119) được thực hiện vào các buổi học không chính khóa 

tại Vườn Ươm Trường Đại học Tây Bắc. 

 9. Hƣớng dẫn thực hiện 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 7810103) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Mã ngành: 7810103 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo người học sau khi ra trường có phẩm chất chính 

trị, đạo đức tốt; chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của nhà nước; có sức khỏe tốt để làm 

việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp; có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu 

cầu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và Lữ hành trong nước và quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Chương trình xây dựng nhằm đào tạo ra những cử nhân trình độ Đại học Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành có phẩm chất, tư tưởng chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. 

- Chương trình trang bị cho người học những kiến thức bao gồm kiến thức đại cương, cơ sở 

ngành và ngành. Đối với khối kiến thức đại cương, chương trình chủ yếu cung cấp kiến thức về kinh tế 

chính trị, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B1 chuẩn và toán cơ sở, văn 

hóa Việt Nam và địa phương, tiếng Việt thực hành, tin học và pháp luật đại cương, là tiền đề để nâng 

cao trình độ về chính trị, tư tưởng, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và 

ngành. 

 Đối với khối kiến thức cơ sở ngành nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức Kinh tế,  Lịch sử, 

Địa lí cơ bản giúp người học có kiến thức mở rộng để nghiên cứu về vận dụng thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội, đồng thời là cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức ngành. 

 Đối với khối kiến thức ngành, chương trình nhằm mục tiêu cung cấp cho người học khối kiến 

thức ngành về mặt lý thuyết, thực tế, thực hành chuyên môn và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ liên 

quan đến du lịch và lữ hành trong các tổ chức, doanh nghiệp du lịch. Sao cho khi ra trường người học 

có thể nắm được các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về du lịch, và các nghiệp vụ tại các doanh nghiệp 

du lịch, cơ quan quản lý về du lịch, đồng thời có thể thực hành làm việc tại các đơn vị trên. 

- Chương trình nhằm đào tạo ra những cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có những 

kỹ năng chuyên môn như: Xử lý tốt các nghiệp vụ trong doanh nghiệp du lịch hiện đại và các cơ quan 

quản lý về du lịch và lữ hành, có khả năng lập kế hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai hiệu quả 

nghiệp vụ du lịch và lữ hành; Rèn luyện kỹ năng phân tích và dự báo các vấn đề liên quan đến du lịch 

và lữ hành, rèn luyện kỹ năng ra quyết định trên thị trường du lịch và lữ hành; Có năng lực nghiên 

cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực du lịch và lữ hành; 

Tích luỹ kinh nghiệm thực tế, kỹ năng mềm để giúp người học có cơ hội được tuyển dụng sau khi ra 

trường; Ngoài ra, còn tạo cho người học những kỹ năng cơ bản khác như: kỹ năng phân tích, lập luận, 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm,… 

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: tiếng Anh giao tiếp thành thạo trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và 

lữ hành, đạt trình độ tương đương chuẩn B1; có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng phục 
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vụ cho công việc chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; nắm vững kỹ 

thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền 

tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành 

để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều 

hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành. 

2.2. Kỹ năng 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn: vận dụng kiến thức lý thuyết và thực 

tiễn của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ 

hành; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; 

- Kỹ năng bổ trợ chuyên môn: có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của 

một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành dịch vụ 

du lịch và lữ hành; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc 

chuyên môn; có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, kỹ năng tìm kiếm chọn lọc thông tin trên 

mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội để kết nối và truyền thông trong ngành du lịch. 

- Kỹ năng tương tác: có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tự tin; kỹ năng viết cho các đối tượng khác 

nhau; kỹ năng thuyết trình đối với khách khàng, đối tác và đồng nghiệp; kỹ năng lãnh đạo, tạo ảnh 

hưởng đến cộng đồng và đối tác trong cùng lĩnh vực; kỹ năng kết nối và tạo dựng mối quan hệ vững 

chắc với khách hàng và các doanh nghiệp trong ngành du lịch và khách sạn. 

- Kỹ năng tự khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: có kỹ năng tư duy đổi mới sáng tạo để tự khởi sự 

doanh nghiệp hoặc một dự án kinh doanh, biết sử dụng thành thạo các công cụ đổi mới sáng tạo, cách 

xây dựng một mô hình kinh doanh có yếu tố đổi mới sáng tạo, vận dụng khoa học công nghệ trong 

kinh doanh hoặc thay đổi quy trình kinh doanh để tạo ra những giá trị gia tăng mới trong lĩnh vực du 

lịch. 

- Kỹ năng tự học: có kỹ năng tự học tập suốt đời trong quá trình làm việc độc lập và làm việc 

nhóm; tự học theo hình thức tập trung hoặc từ xa, online; tự học tập nâng cao trình độ kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng tin học và ngoại ngữ; nhận thức được các vấn đề về văn hóa, dân tộc trong các 

hoạt động kinh tế, kinh doanh, du lịch. 

2.3 Phẩm chất đạo đức 

Có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực, yêu thích lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành, 

chủ động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra 

trường, có cống hiến trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; có tác phong và thái độ 

làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình và hòa đồng; có hành vi giao tiếp, ứng xử theo đạo 

đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn nghề du lịch và theo Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. 

2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp 

vụ du lịch thông thường và một số vấn đề phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí 
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tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.5. Vị trí việc làm 

Người học sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những 

công việc liên quan đến dịch vụ du lịch và lữ hành, khách sạn, nhà hàng. Chẳng hạn như hướng dẫn 

viên, thuyết trình viên ở các khu di tích, lịch sử, văn hóa; thiết kế các chương trình du lịch trong các cơ 

sở kinh doanh du lịch, lập kế hoạch kinh doanh, điều hành chương trình du lịch; quản lý nhà nước về 

du lịch; tự khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; lễ tân; nhân viên kinh doanh; quản lý kinh doanh 

trong nhà hàng, khách sạn,... 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ. 

Khối kiến thức chung:      27 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   108 tín chỉ 

Trong đó: 

  Kiến thức cơ sở ngành:    54 tín chỉ 

  Kiến thức ngành:    54 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

 - Quy tình đào tạo; Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 - Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại điều 27 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo được sửa đổi theo Thông tư số 57/2012/TT-

BGD&ĐT ngày 27/12/2012. 

6. Cách thức đánh giá: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ  

số) 

Tự 

học L

T 
TH 

7.1. Khối kiến thức chung 27 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc 25   

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 

3 LDL0001 Đường lối CM của ĐCSVN 3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 
 

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75 
  

150 
 

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75 
  

150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90 
 

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 

     
10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2 

     
Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong các học phần sau 

11 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60 
 

VVN0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 5 35 60 
 

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 25 5 35 60 
 

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30 
 

30 60 
 

TDH0015 Đại số tuyến tính 2 20 10 40 60 
 

TGT0003 Giải tích 2 20 10 40 60 
 

TGT0030 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 20 10 40 60 
 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108 
 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 54 
 

Bắt buộc 44 
 

12 KIT0038 Kinh tế vi mô 3 40 5 50 90 
 

13 KIT0039 Kinh tế vĩ mô 3 41 4 49 90 
 

14 KQT0034 Marketing căn bản 3 30 15 60 90 
 

15 KIT0041 Luật kinh tế 3 45 
 

45 90 
 

16 KIT0040 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 40 5 50 90 
 

17 KTT0034 Nguyên lý kế toán 3 45 
 

45 90 
 

18 KQT0033 Quản trị văn phòng 4 45 15 75 120 
 

19 KQT0008 Quản trị học 3 45   45 90 
 

20 KQT0078 Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 2 45 
 

45 60 
 

21 KQT0035 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và phát triển doanh nghiệp 
2 25 5 35 60 

 

22 KQT0036 Tổ chức sự kiện 2 30 
 

30 60 
 

23 KQT0028 Quản trị mối quan hệ khách hàng 2 20 10 40 60 
 

24 KDL0001 Tổng quan về du lịch 2 20 10 40 60 
 

25 DVN0001 Địa lý Việt Nam 2 25 5 35 60 
 

26 SVN0025 Lịch sử Việt Nam 2 28 2 32 60 
 

27 STG0002 Lịch sử Văn minh thế giới 2 28 2 32 60 
 

28 TMT0050 Tin học ứng dụng 3 45 
 

45 90 
 



231 

 

 

TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

Tự chọn 2,3,4,5,6 10 
Sinh viện chọn học 10 tín chỉ 

trong các học phần sau 

29 

30 

31 

32 

33 

KIT0036 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 30 15 60 60 
 

KIT0037 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 25 5 35 60 
 

KIT0024 Kinh tế phát triển 2 25 5 35 60 
 

KIT0025 Kinh tế quốc tế 2 19 11 41 60 
 

KIT0026 Dân số và phát triển 2 30 
 

30 60 
 

KIT0027 Kinh tế và quản lý môi trường 2 30 
 

30 60 
 

KIT0028 Lập và quản lý dự án đầu tư 2 25 5 35 60 
 

KIT0029 Thị trường chứng khoán 2 25 5 35 60 
 

KIT0030 Kinh tế đầu tư 2 25 5 35 60 
 

KIT0031 Kinh tế lượng 2 30 
 

30 60 
 

KIT0032 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 30 
 

30 60 
 

KIT0033 Thuế trong kinh doanh 2 30 
 

30 60 
 

KIT0034 Tài chính doanh nghiệp 2 20 10 40 60 
 

KQT0037 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2 18 12 42 60 
 

7.2.2. Kiến thức ngành 54 
 

Bắt buộc 34 
 

33 NTH0028 Tiếng Anh du lịch 1 3 45 
 

45 90 
 

34 NTH0029 Tiếng Anh du lịch 2 3 45 
 

45 90 
 

35 FHS0001 Y tế du lịch 2 15 15 45 60 
 

36 KDL0002 Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam 2 17 13 43 60 
 

37 KDL0003 Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lữ hành 3 25 20 65 90 
 

38 KDL0004 Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn 3 25 20 65 90 
 

39 KDL0005 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 25 20 65 90 
 

40 KDL0006 Marketing du lịch 2 20 10 40 60 
 

41 KDL0007 Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng 3 25 20 65 90 
 

42 KDL0008 Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp 2 25 20 65 60 
 

43 KDL0009 
Thực tập 1: Điểm tuyến du lịch Việt 

Nam 
2 

 
90 90 60 KDL0002 

44 KDL0010 
Thực tập 2: Nghiệp vụ du lịch và lữ 

hành 
2 

 
90 90 60 KDL0003 

45 KDL0011 Thực tập 3: Nghiệp vụ kinh doanh khách 2 
 

90 90 60 KDL0004 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

TC 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết sạn 

46 KDL0012 
Thực tập 4: Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 
2 

 
90 90 60 KDL0005 

Tự chọn 7,8,9,10,11 10 
Sinh viện chọn học 10 tín chỉ 

trong các học phần sau 

47 

48 

49 

50  

51 

KDL0013 Du lịch bền vững 2 23 7 37 60 
 

KQT0012 
Ứng dụng phương pháp tối ưu trong kinh 

doanh 
2 30 

 
30 60 

 

KQT0044 Quản trị Marketing 2 23 7 37 60 
 

KQT0045 Quản trị thương hiệu 2 25 5 35 60 
 

KQT0050 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 2 25 5 35 60 
 

KQT0070 Văn hóa trong kinh doanh 2 25 5 35 60 
 

KDL0014 Quản trị chất lượng dịch vụ 2 20 10 40 60 
 

KQT0075 Quản trị chiến lược 2 25 5 35 60 
 

KQT0076 Quản trị dự án xây dựng 2 20 10 40 60 
 

KQT0040 Quản trị chi phí kinh doanh 2 30 
 

30 60 
 

KQT0059 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 20 10 40 60 
 

KDL0015 
Quản trị chuỗi cung ứng (Nhà hàng, 

khách sạn) 
2 22 8 38 60 

 

KQT0039 Quản trị nhân lực 2 23 7 37 60 
 

KQT0048 Quản trị kinh doanh 1 2 24 6 36 60 
 

KQT0049 Quản trị kinh doanh 2 2 23 7 37 60 
 

KQT0068 Rủi ro trong kinh doanh 2 20 10 40 60 
 

KIT0035 Quản trị tài chính 2 20 10 40 60 
 

Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 
     

52 KDL0016 Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 
  

450 300 
 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 2 30 
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Kinh tế vi mô  3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Giáo dục quốc phòng     

Số ĐVTC 17   

II 

Lịch sử Việt Nam 2 30 

Tổng quan về du lịch 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Quản trị văn phòng 4 45 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Số ĐVTC 18   

III 

Tiếng Anh du lich 1 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam 2 30 

Tự chọn 2 2 30 

Địa lý Việt Nam 2 30 

Marketing căn bản 3 45 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Giáo dục thể chất 2 2 30  

Số ĐVTC 18   

IV 

Thực tập 1 2 30 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Quản trị học 3 45 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển 

doanh nghiệp 
2 30 

Marketing du lịch 2 30 

Nguyên lý kế toán 3 45 

Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lữ hành 3 45 

Số ĐVTC 19   

V 
Tự chọn 5 2 30 

Tự chọn 6 2 30 
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Tiếng Anh du lịch 2 3 45 

Luật kinh tế 3 45 

Tổ chức sự kiện 2 30 

Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng 3 45 

Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn 3 45 

Thực tập 2 3 45 

Số ĐVTC 18   

VI 

Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp 3 45 

Lịch sử văn minh thế giới 2 30 

Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 3 45 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 45 

Y tế du lịch 2 30 

Tin học ứng dụng 3 45 

Thực tập 3 3 45 

Số ĐVTC 19   

VII 

Tự chọn 7 2 30 

Tự chọn 8 2 30 

Tự chọn 9 2 30 

Tự chọn 10 2 30 

Tự chọn 11 2 30 

Quản trị mối quan hệ khách hàng 3 45 

Thực tập 4 3 45 

Số ĐVTC 16   

VIII 
Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 150 

Số ĐVTC 10   

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm): 

Học kỳ Học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  5 75 

Pháp luật đại cương 2 30 

Tiếng Anh 1 5 75 

Tin học cơ sở 3 30 

Kinh tế vi mô  3 45 

Tự chọn 1 2 30 
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Giáo dục quốc phòng     

Số ĐVTC 19   

II 

Lịch sử Việt Nam 2 30 

Tổng quan về du lịch 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Tiếng Anh 2 5 75 

Kinh tế vĩ mô  3 45 

Quản trị văn phòng 4 45 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Số ĐVTC 18   

HK phụ 

Tự chọn 2 2 30 

Tự chọn 3 2 30 

Tự chọn 4 2 30 

Tự chọn 5 2  

Số ĐVHT 8  

III 

Tiếng Anh du lịch 1 3  

Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam 2 30 

Y tế du lịch 2 30 

Địa lý Việt Nam 2 30 

Marketing căn bản 3 45 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 

Lịch sử văn minh thế giới 2 30 

Giáo dục thể chất 2 2 30  

Số ĐVTC 17   

HK phụ 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 6 2 30 

Tự chọn 6 2 30 

Số ĐVTC 8  

IV 

Thực tập 1 2 45 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 

Tự chọn 10 2  

Quản trị học 3 45 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển 

doanh nghiệp 
2 30 
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Marketing du lịch 2 30 

Nguyên lý kế toán 3 45 

Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lữ hành 3 45 

Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp 3 45 

Tiếng Anh du lịch 2 3  

Số ĐVTC 26   

V 

Quản trị mối quan hệ khách hàng 2 45 

Luật kinh tế 3 45 

Tổ chức sự kiện 2 30 

Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng 3 45 

Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn 3 45 

Tự chọn 10 2  

Tin học ứng dụng 3  

Thực tập 2 2 45 

Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp 2 45 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 45 

Số ĐVTC 26   

VI 

Thực tập 3 2 45 

Thực tập 4 2 45 

Thực tập chuyên môn cuối khóa 10 150 

Số ĐVTC 14   

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

            Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành 

của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

                Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới 

theo hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

  

TRƢỞNG KHOA 

  

 

 

  

  

Nguyễn Thị Lan Anh 

HIỆU TRƢỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Đại học Quản lý tài nguyên vào môi trƣờng (mã ngành: 7850101) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Điều chỉnh theo Quyết định số: 739/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Bắc) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trƣờng 

Mã ngành: 7850101 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Số tín chỉ: 135 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư, cán bộ khoa học hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường 

nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm, gìn giữ 

chất lượng môi trường góp phần phát triển bền vững. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp 

tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng 

tốt yêu cầu công việc. 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên 

ngành và kiến thức bổ trợ.  

+ Khối kiến thức đại cương chủ yếu cung cấp những kiến thức về kinh tế chính trị, đường lối 

của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B chuẩn và các học phần cơ bản thuộc khối tự 

nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh học. Phần đại cương nhằm nâng cao trình độ về chính trị, tư 

tưởng, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. 

+ Khối kiến thức cơ sở ngành nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức cơ sở về tài nguyên và 

môi trường, các yếu tố tác động đến quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. Khối kiến thức này 

làm nền tảng giúp người học có kiến thức tổng hợp để nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức chuyên 

ngành. 

 + Khối kiến thức chuyên ngành cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu về cả lý thuyết và 

thực hành giúp sinh viên hình thành các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong quản lý và bảo vệ nguồn 

tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.  

- Về kỹ năng: có kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc; có năng lực xây dựng kế 

hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên và môi 

trường, có kỹ năng thực hiện, tư vấn, thiết kế các dự án liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển tài 

nguyên và môi trường. 

- Về thái độ: có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực hợp tác, yêu thích nghề nghiệp, chủ 

động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, có 

cống hiến trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức  

2.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung 

- Được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể 
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nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - 

xã hội. 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

- Có kiến thức tin học, ngoại ngữ tương đương trình độ B và sử dụng được một số phần mềm 

phục vụ công tác quản lí tài nguyên và môi trường. 

2.1.2. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung theo lĩnh vực đào tạo 

 - Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.  

- Vận dụng kiến thức để xây dựng và áp dụng các nguyên lý cơ bản sinh thái môi trường, khí 

tượng thủy văn, khoa học môi trường đại cương, quy hoạch sinh thái cảnh quan, quy hoạch môi 

trường, quản lý tài nguyên trong điều tra, đánh giá, phân tích và phát triển tài nguyên môi trường. 

2.1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của khối ngành 

 - Có kiến thức về quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý lưu vực, quản lý tài nguyên khoáng 

sản trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên môi 

trường. 

 - Có kiến thức về điều tra, quan trắc, phân tích và đánh giá về tài nguyên môi trường, trên cơ 

sở đó quy hoạch và xây dựng bản đồ về tài nguyên môi trường. Cũng như kiểm soát, phòng ngừa về 

khả năng suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy thoái ô nhiễm môi trường. 

2.1.4. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của nhóm ngành 

 - Có kiến thức cơ sở, chuyên ngành Quản lí tài nguyên và môi trường. Nắm được kiến thức cơ 

bản chung của nhóm ngành, kiến thức cơ sở của ngành và kiến thức chuyên ngành trong Quản lí và 

phát triển tài nguyên và môi trường. 

 - Có kiến thức trong điều tra, phân cấp, xác định, đánh giá, quản lý và xử lý vấn đề cạn kiệt, 

suy thoái nguồn tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học và sự cố, ô nhiễm môi trường xảy ra. 

 - Có kiến thức trong quản lý và sử dụng tiết kiệm năng lượng, đồng thời bảo vệ sức khỏe môi 

trường. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

- Có kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên và môi 

trường. Nắm vững kiến thức chuyên sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn về quản lí tài nguyên và môi 

trường. 

2.2. Về kỹ năng 

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các công việc chuyên môn về quản 

lý tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn công tác. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá 

và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội; linh hoạt vận 

dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực 

chuyên ngành; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng 

miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể đọc hiểu và khai thác các tài liệu phục vụ chuyên môn; có 

thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết 

được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Sử dụng 

thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính; có khả 

năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình; có kĩ năng làm việc 

nhóm, quản lí nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ; khả năng thích ứng 

với yêu cầu nghề nghiệp. 
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2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản lý tài nguyên và môi 

trường; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường 

làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và 

một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường các cấp: Bộ Tài nguyên Môi 

trường, Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cảnh sát môi trường, ... Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn 

các cấp về sinh thái, tài nguyên và môi trường; Các tổ chức quốc tế, các dự án trong và ngoài nước về 

quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ... 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo 

dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương:    40 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:    95 tín chỉ 

Trong đó: 

Kiến thức cơ sở ngành:    25 tín chỉ 

Kiến thức chuyên ngành:    55 tín chỉ 

Thực tập nghề nghiệp:    5 tín chỉ 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp:   10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

T

C 

Loại tiết tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Lên lớp TS tiết 

(x hệ 

số) 

Tự 

học LT TH 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 (không kể GDTC và GDQP) 

Bắt buộc  38 
 

1 LNL0001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 
5 65 10 85 150 

 

2 LTU0001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 35 60 LNL0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

T

C 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
3 LDL0001 Đường lối CM của ĐCSVN 3 40 5 50 90 LTU0001 

4 LPL0001 Pháp luật đại cương 2 25 5 35 60 
 

5 NTA0001 Tiếng Anh 1 5 75  75 150 
 

6 NTA0002 Tiếng Anh 2 5 75  75 150 NTA0001 

7 TTH0002 Tin học cơ sở 3 30 15 60 90 
 

8 GDQ0001 Giáo dục quốc phòng 
   

165 
  

9 GDT0001 Giáo dục thể chất 1 1 5 10 25 30 
 

10 GDT0002 Giáo dục thể chất 2 2 
 

30 60 60 GDT0001 

11 TGT0064 Toán cao cấp 2 30  30 60 
 

12 HVP0023 Hóa đại cương 2 30  30 60 
 

13 NSU0123 Sinh học đại cương 3 35 10 55 90 
 

14 TGT0065 Toán xác suất thống kê 2 20 10 40 60 TGT0064 

15 VDC0076 Vật lý 2 30 
 

30 60 
 

16 HVP0024 Hóa phân tích 2 25 5 35 60 HVP0023 

Tự chọn 1 2 SV chọn học 1 trong học phần sau 

17 

TTH0003 Tin học nâng cao 2 20 10 40 60 TTH0002 

SVH0001 Văn hóa Tây Bắc 2 27 3 33 60  

VTV0006 Soạn thảo văn bản 2 15 15 45 60 
 

LTD0029 Xã hội học nông thôn 2 30  30 60 
 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 
 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25 
 

Bắt buộc 20 
 

18 NSU0213 Sinh thái môi trường 2 24 6 36 60 NSU0123 

19 NQM0247 Trắc địa bản đồ 3 30 15 60 90 TGT0064 

20 NQM0182 Khoa học môi trường đại cương 3 45  45 90 NSU0123 

21 NQM0252 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 3 45  45 90 HVP0023 

22 NQM0253 Khoa học đất 3 35 10 55 90 HVP0024 

23 NQM0180 Khí tượng thủy văn 2 25 5 35 60 NSU0213 

24 NLS0108 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành 
2 30 

 
30 60 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

T

C 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 
25 NQM0202 Quy hoạch sinh thái cảnh quan 2 15 15 45 60 TTH0002 

Tự chọn 2 5 
 

26 

27 

NTA0003 Tiếng Anh 3 5 75 
 

75  NTA0002 

NQM0254 Mô hình hóa môi trường 3 30 15 60 90 NQM0247 

NQM0250 
Thích ứng và Giảm nhẹ biến đổi khí 

hậu 
3 45  45 90 NQM0180 

NQM0255 Phát triển bền vững 2 30  30 60 NQM0182 

NQM0205 Tai biến thiên nhiên 2 25 5 35 60 NQM0180 

NQM0191 Quản lý dự án 2 30 
 

30 60 NLS0108 

NSU0215 Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 40 5 50 90 
 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành 60 
 

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 33 
 

Bắt buộc 29 
 

28 NQM0188 Phân tích môi trường 3 35 10 55 90 HVP0024 

29 NQM0274 Quan trắc môi trường 3 45 
 

45 90 NQM0182 

30 NQM0251 Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 3 30 15 60 90 TTH0002 

31 NQM0197 Quản lý tài nguyên động vật 4 60 
 

60 120 NSU0123 

32 NQM0199 Quản lý tài nguyên thực vật 4 54 6 66 120 NSU0123 

33 NQM0275 Quản lý tài nguyên đất đai 3 45  45 90 NQM0253 

34 NQM0256 Quản lý tài nguyên khoáng sản 3 45  45 90 NQM0253 

35 NQM0272 Kỹ thuật quản lý lưu vực 3 45  45 90 NQM0180 

36 NSU0218 Vi sinh vật môi trường 3 35 10 55 90 NSU0123 

Tự chọn 3  4 Sinh viên chọn học 04 tín chỉ 

37 

38 

NQM0257 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2 30  30 60 NQM0180 

NQM0200 
Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng 

đồng 
2 30  30 60 NQM0253 

NQM0177 Du lịch sinh thái 2 27 3 33 60 NSU0213 

NQM0258 Quản lý môi trường đô thị 2 30  30 60 NQM0182 

NQM0259 Quản lý môi trường nông thôn 2 30  30 60 NQM0182 

NQM0273 
Luật và chính sách về tài nguyên môi 

trường 
2 30  30 60 LPL0001 
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TT Mã học 

phần 

Tên học phần Số 

T

C 

Loại tiết tín chỉ Học phần 

tiên quyết 

NQM0271 
Khai thác sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên 
2 30  30 60 

NQM0253

NQM0180 

KIT0023 Kinh tế tài nguyên môi trường 2 30  30 60 
 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 22 
 

Bắt buộc 18 
 

39 NQM0260 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 45  45 90 NSU0213 

40 NQM0261 Kỹ thuật quản lý rừng bền vững 3 45  45 90 NSU0213 

41 NQM0262 Quản lý và xử lý chất thải rắn 3 40 5 50 90 HVP0024 

42 NQM0175 Đánh giá tác động môi trường 3 45  45 90 NQM0182  

43 NQM0270 Quản lý môi trường 3 45  45 90 NQM0182 

44 NQM0263 Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học 3 45  45 90 
NQM0197 

NQM0199 

Tự chọn 4 4 Sinh viên chọn học 04 tín chỉ 

45 

46 

NQM0264 Thiên tai và quản lý rủi ro 2 30 0 30 60 NQM0180 

NQM0265 Phân tích không gian môi trường 2 20 10 40 60 TTH0002 

NQM0204 Sản xuất sạch hơn 2 30 
 

30 60 NSU0123 

NQM0266 Quy hoạch môi trường 2 25 5 35 60 NQM0182 

NQM0176 Độc học và sức khỏe môi trường 2 25 5 35 60 NQM0182 

NQM0267 
Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng 

lượng 
2 30 

 
30 60 NQM0256 

7.2.2.3. Thực tập nghề nghiệp 5 
 

47 NQM0268 Thực tập nghề nghiệp 5 
 

75 225 150 

NQM0199

NQM0263

NQM0262

NQM0275

NQM0247   

7.2.3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 
 

48 NQM0269 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10   450 300 NQM0268 

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo: 

8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 85 

Pháp luật đại cương 2 35 
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Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 55 

Tổng 19 310 

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Toán xác suất thống kê 2 40 

Giáo dục thể chất 1 1 15 

Vật lý  2 30 

Hóa phân tích  2 35 

Tin học cơ sở 3 60 

Sinh thái môi trường 2 36 

Khí tượng thủy văn 2 35 

Tổng 18 311 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2  2 30 

Khoa học môi trường đại cương 3 45 

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Trắc địa bản đồ 3 60 

Khoa học đất 3 55 

Vi sinh vật môi trường 3 55 

Tổng 16 280 

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 50 

Quy hoạch sinh thái cảnh quan 2 45 

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 3 45 

Quản lý tài nguyên động vật 4 60 

Quản lý tài nguyên khoáng sản 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Tổng 17 275 

 

 

 

V 

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 3 60 

Quản lý tài nguyên đất đai 3 45 

Quản lý tài nguyên thực vật 4 66 

Kỹ thuật quản lý lưu vực 3 45 
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Phân tích môi trường 3 55 

Tự chọn 2 5 75 

Tổng 21 346 

Quan trắc môi trường 3 45 

Quản lý và xử lý chất thải rắn 3 50 

Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học 3 45 

Tự chọn 3 4 60 

Thực tập nghề nghiệp QLTNMT 5 225 

Tổng 18 425 

VII 

Đánh giá tác động môi trường 3 45 

Kỹ thuật quản lý rừng bền vững 3 45 

Kỹ thuật xử lý nước thải 3 45 

Quản lý môi trường 3 45 

Tự chọn 4 4 60 

Tổng 16 240 

VIII 
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Tổng 10 450 

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3.5 năm): 

Học kỳ Tên học phần Số đvtc Số tiết chuẩn 

I 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 5 85 

Pháp luật đại cương 2 35 

Tiếng Anh 1 5 75 

Toán cao cấp 2 30 

Hóa đại cương 2 30 

Sinh học đại cương 3 55 

Tổng 19 310 

 

 

II 

 

 

 

 

Tiếng Anh 2 5 75 

Vật lý  2 30 

Toán xác suất thống kê 2 40 

Giáo dục thể chất 1  1 15 

Hóa phân tích  2 35 

Tin học cơ sở 3 60 

Sinh thái môi trường 2 36 
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Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 30 

Khí tượng thủy văn 2 35 

Tổng 20 341 

III 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35 

Giáo dục thể chất 2 2 30 

Khoa học môi trường đại cương 3 45 

Trắc địa bản đồ 3 60 

Khoa học đất 3 55 

Vi sinh vật môi trường 3 55 

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 3 45 

Quản lý tài nguyên khoáng sản 3 45 

Phân tích môi trường 3 55 

Tổng 23 395 

 

IV 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 50 

Quy hoạch sinh thái cảnh quan 2 45 

Quản lý tài nguyên động vật 4 60 

Quản lý tài nguyên đất đai 3 45 

Quản lý tài nguyên thực vật 4 66 

Kỹ thuật quản lý lưu vực 3 45 

Tự chọn 1 2 30 

Tổng 21 371 

 

 

 

V 

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 3 60 

Quan trắc môi trường 3 45 

Quản lý và xử lý chất thải rắn 3 50 

Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học 3 45 

Tự chọn 2 5 75 

Tự chọn 3 4 60 

Tổng 21 335 

VI 

Đánh giá tác động môi trường 3 45 

Kỹ thuật quản lý rừng bền vững 3 45 

Kỹ thuật xử lý nước thải 3 45 

Quản lý môi trường 3 45 

Tự chọn 4 4 60 
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Thực tập nghề nghiệp QLTN & MT 5 225 

Tổng 21 465 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 450 

Tổng 10  

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện 

hành của Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình. 

 Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo 

hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và 

được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

9.1. Về việc xây dựng đề cƣơng chi tiết học phần 

 Chương trình đã phân bố cụ thể cân đối về thời lượng lý thuyết, thực hành/thảo luận và thực 

tập cho các học phần theo đúng quy định. Căn cứ vào thực tiễn dạy học và chương trình phổ thông 

mới, các bộ môn xây dựng nội dung chi tiết học phần cần chú ý đến những kiến thức, kỹ năng phục vụ 

trực tiếp và thiết thực cho việc đào tạo. Các Bộ môn chú ý tính kế thừa và thống nhất của các học phần 

trong và ngoài bộ môn.  

 9.2. Về phƣơng pháp giảng dạy 

 Phương pháp đào tạo nói chung và phương pháp dạy học nói riêng sẽ hướng vào việc tổ chức 

cho sinh viên học tập với ý thức tự giác, chủ động, tích cực và sáng tạo, gắn liền với thực tiễn, cụ thể: 

 - Sử dụng các hình thức thảo luận, hoạt động nhóm trong học tập. 

 - Thông qua dạy học các học phần, chú ý đến việc rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kỹ 

năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm… 

 - Các học phần có lý thuyết và thực hành phải có sự phối hợp logic giữa lý thuyết và thực 

hành. 

- Các học phần thực tập nghề nghiệp cần chia nhóm và có giảng viên chuyên môn hướng dẫn. 

Các bộ môn giao chuyên đề thực tập cuối khóa và khóa luận cho sinh viên và phân công giảng viên 

hướng dẫn. 

 9.3. Về đánh giá kết quả học tập 

 Việc đánh giá kết quả học tập thực hiện theo Quy chế đào tạo và Quy định cụ thể của Trường 

Đại học Tây Bắc. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Vũ Quang Giảng 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


