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

STT Tên môn học Mục đích môn học

Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1.1

CÁC MÔN CHUNG 12

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

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

2. Kĩ năng

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

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

khuynh hướng biến đổi của chúng.

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

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

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

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

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

đời sống cộng đồng xã hội.

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1. Phòng Đào tạo

Thạc sĩ Quản lý giáo dục
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2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

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

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

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

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

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

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình,

Phương pháp

và kĩ năng dạy

học hiện đại

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

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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1. Các học phần cơ sở bắt buộc 8

4 Phương pháp 

NC khoa học 

GD 

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

* Về kiến thức:	

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

trong NCKH giáo dục.

* Về kỹ năng:

	Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục.

* Về thái độ:

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

CÁC MÔN CƠ SỞ
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5 Tâm lí học 

giáo dục

Mục tiêu cơ bản của môn học là:

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

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay.

- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.

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

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan

- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp

- Học hợp tác và phát triển giá trị.

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo trong nước và 

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 

nghiệp giáo 

viên

* Về kiến thức: 

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

mô hình ‘nghiên cứu bài học’

2)	Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên

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

* Về kỹ năng: Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm 

-	Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm

-	Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’

-	Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’

* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên

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

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

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2. Các học phần  cơ sở tự chọn  (chọn 3 trong 6 học phần) 9

7 Chuẩn giáo 

dục và Lí 

thuyết chương 

trình giáo dục

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

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

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Văn hóa nhà 

trường hiện đại

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

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

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

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục so 

sánh

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

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tâm lý học 

quản lý, lãnh 

đạo

1. Về kiến thức: 

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

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

- Phân tích những vấn đề tâm lý xã hội trong quản lý, đặc biệt là những hiện tượng tâm lý tập thể, cấu trúc tập thể. 

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

2. Về kĩ năng: 

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

- Một số kỹ năng trong hoạt động quản lý.

3. Về thái độ:

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Kinh tế học 

giáo dục

1. Về kiến thức: 

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

+ Hiểu được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục.

+ Biết được vấn đề đầu tư cho giáo dục trên quy mô xã hội cũng như gia đình.

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

2. Về kỹ năng

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

trình đào tạo có hiệu quả)

3. Về thái độ

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Xã hội học

giáo dục

1. Kiến thức: 

- Lĩnh hội những kiến thức cơ bản về xã hội học, GDH và xã hội học giáo dục, 

- Có khả năng xem xét vị trí, vai trò của bản thân; từ đó điều chỉnh cho phù hợp với vai trò của một nhà quản lý GD tương lai. 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng tự học

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xã hội học GD.

3. Thái độ:

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Khoa học tổ 

chức trong 

phát triển giáo 

dục

- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức

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

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

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 21

1. Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

14 Những vấn đề 

cơ bản của 

quản lí giáo 

dục

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

- Về kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xây dựng kế hoạch và phân tích cơ cấu tổ chức GD. Củng cố và phát triển các kỹ năng tự học; hợp tác nhóm; kỹ 

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

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

QLGD.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Tiếp cận quản 

lí giáo dục 

hiện đại

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

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

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Thể chế nhà 

nước trong 

giáo dục

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

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

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

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Phương pháp 

và kĩ năng 

quản lí nhà 

trường

1. Về tri thức: 

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

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

- Hiểu về phương pháp quản lí nhà trường;

- Hiểu khái niệm kĩ năng và kĩ năng quản lí nhà trường;

- Hiểu về cách hệ thống hóa các loại kĩ năng quản lí nhà trường

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

2. Về kỹ năng

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

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

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

3. Về thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết 

đã học vào thực tế công việc của cá nhân.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2. Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 9 học phần dưới đây) 9

18 Phát triển 

chính sách và 

chiến lược 

trong giáo dục

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

đặc điểm cơ bản của chiến lược giáo dục, chương trình và quy trình xây dựng chiến lược giáo dục. Nắm được cơ sở khoa học của việc xây dựng 

chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và Nội dung chiến lược phát triển giáo dục VN trong giai đọan hiện nay. Đồng thời nêu được bản chất của 

chính sách giáo dục, quá trình xây dựng và thực thi chính sách giáo dục.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Quản lí 

chương trình 

giáo dục

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

- Chương trình đào tạo

- Các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo

- Chương trình giảng dạy

- Các mô hình xây dựng chương trình

- Các triết lý xây dựng chương trình

- Mục đích và mục tiêu xây dựng chương trình

- Đánh giá chương trình

2. Về kỹ năng:

- Biết cách xây dựng chương trình học

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

- Thực hiện được chính xác các bước để xây dựng một chương trình có chất lượng

- Vận dụng linh hoạt các mô hình xây dựng chương trình học vào công tác giảng dạy

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

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Quản lí nhân 

sự và nguồn 

nhân lực trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

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

- Giải thích nội dung và biện pháp quản lí nhân sự.

2. Về kỹ năng

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

- Lập kế hoạch quản lí nhân sự. 

3. Về thái độ

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

sẽ công tác.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Quản lí tài 

chính và hạ 

tầng vật chất-

kĩ thuật trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

- Phân tích khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí tài chính- CSVC.

- Giải thích nội dung và biện pháp quản lý tài chính- CSVC.

2. Về kỹ năng

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

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

3. Về thái độ

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

dục đang, sẽ công tác.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Quản lí chuyên 

môn trong giáo 

dục

1. Về tri thức: 

- Hiểu bản chất của quản lí giáo dục và quản lí nhà trường;

- Hiểu về chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục; 

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

khác nhau.

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

2. Về kỹ năng

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

3. Về thái độ

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

công việc của cá nhân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Dự báo, thống 

kê và thông tin 

giáo dục

1. Về tri thức: 

- Hiểu khái niệm dự báo, các loại dự báo và phương pháp dự báo;

- Hiểu khái niệm thống kê, các loại thống kê và phương pháp thống kê;

- Hiểu bản chất của thông tin và các thuộc tính của nó, các quá trình thông tin, phân loại thông tin;

- Hiểu về mối quan hệ giữa thông tin và các khoa học liên quan;

- Hiểu bản chất của thông tin quản lí giáo dục, hệ thống thông tin quản lí giáo dục (mục tiêu, vị trí vai trò của hệ thống TTQLGD, những đặc điểm cơ 

bản của hệ thống TTQLGD, nội dung thông tin QLGD, chu trình sống của hệ thống thông tin QLGD)

- Thực trạng hệ thống thông tin quản lí giáo dục VIệt Nam

2. Về kỹ năng

- Có kĩ năng dự báo các vấn đề trong quản lí;

- Có kĩ năng thu thập xử lí và phân tích thông tin, trình bày số liệu thống kê;

- Có kĩ năng sử dụng thông tin quản lí giáo dục trong công tác lãnh đạo và quản lí.

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

3. Về thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết 

đã học vào thực tế công việc của cá nhân.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Quản lí chất 

lượng trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

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

2. Về kĩ năng 

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

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

3. Về thái độ

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

quản lí giáo dục ở cơ sở

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

LUẬN VĂN 10 HK4

TỔNG CỘNG               60

1.2

I. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (Chỉ áp dụng đối với những NCS phải học bổ sung kiến thức, không tính vào thời lượng chương trình đào tạo)

HP cơ sở bắt buộc

1 Chương trình,

phương pháp

và kĩ năng dạy

học hiện đại

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

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Phương pháp

NC khoa học

GD

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

* Về kiến thức:	

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

trong NCKH giáo dục.

* Về kỹ năng:

	Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục.

* Về thái độ:

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiến sĩ Quản lý giáo dục
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3 Tâm lí học 

giáo dục

Mục tiêu cơ bản của môn học là:

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

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay.

- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.

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

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan

- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp

- Học hợp tác và phát triển giá trị.

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo trong nước và 

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 

nghiệp giáo 

viên

* Về kiến thức: 

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

mô hình ‘nghiên cứu bài học’

2)	Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên

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

* Về kỹ năng: Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm 

-	Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm

-	Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’

-	Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’

* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên

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

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

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Học phần cơ sở tự chọn (chọn 3 trong 6 học phần)

5 Chuẩn giáo

dục và Lí

thuyết chương

trình giáo dục

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

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Văn hóa nhà

trường hiện đại

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

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

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Giáo dục so

sánh

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tâm lý học

quản lý, lãnh

đạo

1. Về kiến thức: 

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

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

- Phân tích những vấn đề tâm lý xã hội trong quản lý, đặc biệt là những hiện tượng tâm lý tập thể, cấu trúc tập thể. 

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

2. Về kĩ năng: 

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

- Một số kỹ năng trong hoạt động quản lý.

3. Về thái độ:

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Kinh tế học

giáo dục

1. Về kiến thức: 

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

+ Hiểu được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục.

+ Biết được vấn đề đầu tư cho giáo dục trên quy mô xã hội cũng như gia đình.

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

2. Về kỹ năng

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

trình đào tạo có hiệu quả)

3. Về thái độ

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Xã hội học 

giáo dục

1. Kiến thức: 

- Lĩnh hội những kiến thức cơ bản về xã hội học, GDH và xã hội học giáo dục, 

- Có khả năng xem xét vị trí, vai trò của bản thân; từ đó điều chỉnh cho phù hợp với vai trò của một nhà quản lý GD tương lai. 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng tự học

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xã hội học GD.

3. Thái độ:

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Học phần chuyên ngành bắt buộc

11 Những vấn đề 

cơ bản của 

quản lí giáo 

dục

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

- Về kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xây dựng kế hoạch và phân tích cơ cấu tổ chức GD. Củng cố và phát triển các kỹ năng tự học; hợp tác nhóm; kỹ 

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

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

QLGD.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiếp cận quản 

lí giáo dục 

hiện đại

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Thể chế nhà 

nước trong 

giáo dục

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

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

và kĩ năng 

quản lí nhà 

trường

1. Về tri thức: 

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

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

- Hiểu về phương pháp quản lí nhà trường;

- Hiểu khái niệm kĩ năng và kĩ năng quản lí nhà trường;

- Hiểu về cách hệ thống hóa các loại kĩ năng quản lí nhà trường

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

2. Về kỹ năng

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

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

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

3. Về thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết 

đã học vào thực tế công việc của cá nhân.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Khoa học tổ 

chức trong 

phát triển giáo 

dục

- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Phát triển 

chính sách và 

chiến lược 

trong giáo dục

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

đặc điểm cơ bản của chiến lược giáo dục, chương trình và quy trình xây dựng chiến lược giáo dục. Nắm được cơ sở khoa học của việc xây dựng 

chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và Nội dung chiến lược phát triển giáo dục VN trong giai đọan hiện nay. Đồng thời nêu được bản chất của 

chính sách giáo dục, quá trình xây dựng và thực thi chính sách giáo dục.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

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

chương trình 

giáo dục

1. Về kiến thức: 

Hiểu được các khái niệm về: 

- Chương trình đào tạo

- Các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo

- Chương trình giảng dạy

- Các mô hình xây dựng chương trình

- Các triết lý xây dựng chương trình

- Mục đích và mục tiêu xây dựng chương trình

- Đánh giá chương trình

2. Về kỹ năng:

- Biết cách xây dựng chương trình học

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

- Thực hiện được chính xác các bước để xây dựng một chương trình có chất lượng

- Vận dụng linh hoạt các mô hình xây dựng chương trình học vào công tác giảng dạy

3. Về thái độ:

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Quản lí nhân 

sự và nguồn 

nhân lực trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

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

- Giải thích nội dung và biện pháp quản lí nhân sự.

2. Về kỹ năng

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

- Lập kế hoạch quản lí nhân sự. 

3. Về thái độ

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

sẽ công tác.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Quản lí tài 

chính và hạ 

tầng vật chất-

kĩ thuật trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

- Phân tích khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí tài chính- CSVC.

- Giải thích nội dung và biện pháp quản lý tài chính- CSVC.

2. Về kỹ năng

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

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

3. Về thái độ

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

dục đang, sẽ công tác.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Quản lí chuyên 

môn trong giáo 

dục

1. Về tri thức: 

- Hiểu bản chất của quản lí giáo dục và quản lí nhà trường;

- Hiểu về chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục; 

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

khác nhau.

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

2. Về kỹ năng

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

3. Về thái độ

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

công việc của cá nhân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Dự báo, Thông

tin và quản lý

thông tin quản

lí giáo dục

1. Về tri thức: 

- Hiểu khái niệm dự báo, các loại dự báo và phương pháp dự báo;

- Hiểu khái niệm thống kê, các loại thống kê và phương pháp thống kê;

- Hiểu bản chất của thông tin và các thuộc tính của nó, các quá trình thông tin, phân loại thông tin;

- Hiểu về mối quan hệ giữa thông tin và các khoa học liên quan;

- Hiểu bản chất của thông tin quản lí giáo dục, hệ thống thông tin quản lí giáo dục (mục tiêu, vị trí vai trò của hệ thống TTQLGD, những đặc điểm cơ 

bản của hệ thống TTQLGD, nội dung thông tin QLGD, chu trình sống của hệ thống thông tin QLGD)

- Thực trạng hệ thống thông tin quản lí giáo dục VIệt Nam

2. Về kỹ năng

- Có kĩ năng dự báo các vấn đề trong quản lí;

- Có kĩ năng thu thập xử lí và phân tích thông tin, trình bày số liệu thống kê;

- Có kĩ năng sử dụng thông tin quản lí giáo dục trong công tác lãnh đạo và quản lí.

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

3. Về thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết 

đã học vào thực tế công việc của cá nhân.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Quản lí chất 

lượng trong 

giáo dục

1. Về tri thức

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

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

2. Về kĩ năng 

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

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

3. Về thái độ

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

quản lí giáo dục ở cơ sở

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II. HỌC PHẦN TIẾN SĨ                                                 12

HỌC PHẦN TIẾN SĨ BẮT BUỘC           6

23 Phương pháp

luận và

phương pháp

nghiên cứu

khoa học quản

lý giáo dục

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

* Về kiến thức: Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những 

yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục.

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

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

tốt nghiệp.

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Lý thuyết và 

tiếp cận quản 

lý hiện đại 

trong giáo dục.

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

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

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

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

dục Việt Nam

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Quản lí dựa

vào chuẩn

trong giáo dục

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

2. Biết ứng dụng các kĩ thuật thiết kế chuẩn để xây dựng mô hình quản lí dựa vào chuẩn.

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Quản lý và

lãnh đạo giáo

dục trong bối

cảnh hội nhập

quốc tế và đổi

mới giáo dục

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

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

thực tiễn quản lý và lãnh đạo giáo dục của bản thân

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Các lý thuyết

về tạo động lực

làm việc cho

nhân viên

1. Kiến thức

- Hiểu khái niệm động lực làm việc và phân tích theo quan điểm của các lý thuyết khác nhau

- Phân tích được các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên trong quản lý nhân sự của quản lý giáo dục

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

2. Kĩ năng	

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

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

3. Thái độ

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

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Quản lý văn 

hóa tổ chức

1. Kiến thức

- Hiểu khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức; Phân biệt văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà trường.

- Nhận biết những dấu hiệu văn hóa tổ chức/nhà trường lành mạnh và không lành mạnh áp dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá những giá trị văn 

hóa của một tổ chức cụ thể. 

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

2. Kĩ năng	

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

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

3. Thái độ

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

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

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Quản lý công 

việc và các tổ 

chức giáo dục

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

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

và tổ chức giáo dục.

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

2. Kĩ năng	

- Xây dựng và phân tích Bản tiêu mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cụ thể của nhà trường/cơ sở giáo dục.

- Phân tích và đánh giá thiết kế tổ chức của một nhà trường/cơ sở giáo dục cụ thể.

3. Thái độ

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

xã hội.

- Có ý thức lựa chọn phương án thiết kế tổ chức thích hợp trong môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và có tính chất toàn cầu hóa hiện nay.

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Lãnh đạo và 

quản lí sự thay 

đổi

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

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

đổi.

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

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Quản lí giáo 

dục đại học

NCS nắm được các tri thức khoa học về quản lí giáo dục đại học, kĩ năng vận dụng kiến thức về GDDH để giải quyết các vấn đề thuộc luận án tiến sĩ. 3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Quản lí giáo 

dục phổ thông 

và dạy nghề

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

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

nay

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Quản lí giáo 

dục mầm non

Về kiến thức

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

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

- Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD

- Nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo dục mầm non 

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

* Về kĩ năng

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

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

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

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

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

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6III. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (Mỗi nghiên cứu sinh phải tự hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ; các chuyên đề có thể cập nhật, bổ sung để phù hợp với hướng 

nghiên cứu của NCS )                                                        
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35 Quản lí

chương trình

giáo dục

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

trước Hội đồng chuyên môn

36 Quản lí nhân

sự giáo dục

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

trước Hội đồng chuyên môn

37 Quản lí tài

chính và hạ

tầng vật chất-

kĩ thuật trong

GD

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

trước Hội đồng chuyên môn

37 Quản lí chuyên

môn trong GD

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

trước Hội đồng chuyên môn

39 Quản lý thông

tin GD

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

trước Hội đồng chuyên môn

40 Quản lý văn

hóa nhà trường

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

trước Hội đồng chuyên môn

41 Quản lý dự án

phát triển GD

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

trước Hội đồng chuyên môn

42 Quản lý chất

lượng GD

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

trước Hội đồng chuyên môn

IV. TIỂU LUẬN TỔNG QUAN                                                       5 HK3,4

V. NGOẠI NGỮ (Điều kiện): đạt trình độ bậc 4 KNLNN 6 bậc dành cho VN (B2 – CEFR)

VI. Bài báo 

(BB) Khoa học

Có ít nhất 2 bài, trong đó: Trong nước (danh mục do Trường qui định cho NCS): 4 TC/1BB; Quốc tế có impact factor (IF) (khuyến khích): 5TC/1BB; 

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

8 Năm thứ 

3 hoặc 4

VI. Báo cáo 

hội nghị khoa 

học (trong 

nước hay/và 

quốc tế)

-	Trong nước (tiếng Việt):

-	Đọc báo cáo: 3TC

-	Poster: 2TC

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

-	Đọc báo cáo: 4TC

-	Poster: 3TC

5 Năm thứ 

3 hoặc 4

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

-	Tự chọn:

•	Thuyết trình (TT) seminar: 0.25TC/TT 

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

5 Năm thứ 

3 hoặc 4

VIII. Tham gia trợ giảng /hướng dẫn thực tập, thực hành 5 Năm thứ 

3 hoặc 4

V. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 44 Năm thứ 

3 hoặc 4

TỔNG CỘNG 90
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I 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 1 (Lý 

luận chính trị 

1)

1. Kiến thức: Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên 

được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền 

thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu 

không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

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

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong 

việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết 

các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa 

học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị 

chung của nhân loại. 

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 2 (Lý 

luận chính trị 

2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2. Viện Công nghệ thông tin

2.1. Ngành Sư phạm Tin học (Áp dụng cho K42-43)

Khối kiến thức của đại cương
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu; Danh từ 

số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn; Thời hiện tại đơn; Cấu trúc động từ like/love + v–ing 

; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t; Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of 

và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc; 

Nơi làm việ; Hoạt động giải trí và các môn thể thao; Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Tiền tệ, các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt, phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tin học 1. Kiến thức

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.3. Thái độ

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II 70

II.1 16

12 Đại số tuyến 

tính1

1. Kiến thức:

+ Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản đầu tiên về không gian vecto,ma trận,định thức và hệ phương trình tuyến tính.

2. Kĩ năng:

+ Kiểm tra không gian vecto, không gian con, không gian thương.

+ Tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, lập công thức đổi cơ sở và tọa độ.

+ Cách tính đinh thức và các ứng dụng của nó.

+ Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản.

+ Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế.

+ Có ý thức vận dụng các kết quả  tìm được để giải các bài toán sơ cấp.

4. Năng lực:

+ Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp.

+ Năng lực đặc thù: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Giải tích 1 1. Kiến thức: 

- Nắm được các kiến thức về trường số thực, giới hạn dãy số thực, khái niệm vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL) và so sánh các đại lượng đó.

- Nắm được các kiến thức về hàm số, các phép toán, các lớp hàm số cơ bản; giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số thực.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số cùng các ứng dụng tương ứng. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân: tích phân bất định, tích phân xác định cùng các ứng dụng của chúng.- Nắm được các kiến 

thức cơ bản về chuỗi số

2. Kĩ năng: 

- Biết cách tìm giới hạn dãy số, xét sự hội tụ của dãy số

- Biết so sánh các VCB, VCL.

- Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số một biến số.

- Biết tính đạo hàm, vi phân cấp một, cấp cao, xét cực trị và khảo sát hàm số một biến số.   

- Biết khai triển hàm thành đa thức Taylor.

- Biết tính tích phân không xác định, tích phân xác định và ứng dụng tính diện tích miền phẳng, độ dài cung.

- Biết tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi số.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

- Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

- Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, 

khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống;

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành

31



14 Tập hợp Logic 1. Kiến thức:

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ giữa các tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ; 

- Giải thành thạo các bài toán về qui tắc cộng, qui tắc nhân.

- Biến đổi thành thạo các công thức;

- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại;

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Biết vận dụng logic mệnh đề , vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế;

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để chấp nhận hoặc bác bỏ một luận đề trong tin học;

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để thiết lập các lập luận cho một luận đề;

- Biết sử dụng thành thạo các phép chứng minh thường dùng;

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm trong một lập luận.

2. Kĩ năng:  

-  Đọc đúng và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;

-  Lập luận logic;

- Vận dụng kiến thức để học các môn tin học và giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống.

3. Thái độ:  

- Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất tập hợp, ánh xạ, quan hệ;

- Ý thức rèn luyện và sử dụng đúng các loại suy luận và các phương pháp chứng    minh;

- Ý thức vận dụng toán học trong tin học và trong thực tiễn cuộc sống;

- Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, cách tư duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo; 

- Hứng thú, say mê trong toán học.

4. Năng lực: Phát triển các năng lực sau:   

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ toán học để xây dựng các thuật toán hoặc viết chương trình cho máy tính điện tử bằng ngôn ngữ lập trình nhằm giải 

quyết các bài toán về tin học;

- Sử dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa để học các môn học về Tin học

- Lập luận chặt chẽ, hợp logic trong các bài toán về tin học 

- Vận dụng toán học trong tin học và trong cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32



15 Giải tích 2 1. Kiến thức: 

+ Nắm được các kiến thức về chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa.

+ Nắm được các kiến thức về tính liên tục và phép tính vi phân hàm nhiều biến.

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm nhiều biến. 

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một.

2. Kĩ năng: 

+ Biết cách tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa

+ Biết khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa.

+ Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số nhiều biến số.

+ Biết tính đạo hàm riêng cấp một, cấp cao, tính vi phân cấp một cấp cao của hàm nhiều biến.   

+ Biết khảo sát cực trị hàm nhiều biến.

+ Biết tính tích phân bội hai, bội ba .

+ Biết giải một số dạng phương trình vi phân cấp một: tách biến, tuyến tính.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, 

khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống; 

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Xác suất và 

Thống kê

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số 

vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4. Năng lực:

- Biết vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất, thống kê.

- Biết cách thu thập và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Sử dụng một số phần mềm thống kê để giải quyết được một số bài toán trong thống kê.

- Có năng lực làm việc theo nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Vật lý đại 

cương A2

1. Kiến thức: nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên.

2. Kĩ năng: vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành.

3. Thái độ: nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Giải tích số 1. Kiến thức: 

 + Trang bị cho người học kiến thức về sai số và một số phương pháp xấp xỉ hàm số, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, 

 + Cung cấp kiến thức về thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, phương trình vi phân  

2. Kĩ năng: 

+ Tính toán

+ Xây dựng thuật toán xấp xỉ hàm 

+ Xây dựng thuật toán giải gần đúng phương trình 

+ Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng và nghiệm chính xác.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4.  Năng lực(NL): (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù:

+ Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL làm việc trên các cấu trúc toán học trừu 

tượng; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc 

sống

+ NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

+ NL kết hợp giải tích số và sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải số các bài toán thực tế.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 54

42

19 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Tin học

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy tính, lịch sử 

và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên 

internet.

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành 

công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản.

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn 

giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu 

môn học

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc:
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20 Nhập môn lập 

trình

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Các kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính.

- Khái niệm thuật toán.

- Các cách biểu diễn thuật toán.

- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Các kiểu dữ liệu đơn giản.

- Các câu lệnh và các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Chương trình con (modun hóa chương trình).

- Các kiểu dữ liệu nâng cao như kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu tệp tin và kiểu con trỏ.

2. Kĩ năng

- Biết xây dựng một chương trình trên máy tính theo cấu trúc chung

- Hiểu được khái niệm thuật toán.

- Biết biểu diễn 1 thuật toán bằng các cách khác nhau (biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng sơ đồ khối, bằng ngôn ngữ lập trình).

- Nắm được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal .

- Xác định được một biến thuộc kiểu dữ liệu cơ bản nào trong bài toán cụ thể.

- Biết sử dụng các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán cụ thể.

- Biết xây dựng và lựa chọn chương trình con phù hợp với yêu cầu của bài toán.

- Biết định nghĩa các kiểu dữ liệu nâng cao.

- Hiểu và sử dụng đúng các kiểu dữ liệu nâng cao trong các bài toán cụ thể.

- Hiểu được các phép toán trên các kiểu dữ liệu nâng cao.

- Vận dụng kỹ năng lập trình vào các môn học khác và xây dựng các bài toán quản lý trong thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy 

học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học).

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Kiến trúc máy 

tính

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, lịch sử và phân loại máy tính.

- Nắm được các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự trong máy tính.

- Hiểu được cấu tạo, chức năng, phân loại và các vấn đề liên quan đến các thành phần của máy tính: CPU, bộ nhớ, mô đun vào – ra, bus.

- Nắm được kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính tiên tiến và phân loại chúng.

2. Kĩ năng

- Vận dụng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại máy tính trong thực tế.

- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và nhận biết được giá trị hiển thị trên máy tính.

- Biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật, phân loại máy tính theo cấu hình các thành phần, sử dụng một số lệnh máy đơn giản.

- Biết các đặc điểm của những máy tính tiên tiến.

2. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Nhập môn 

mạng máy tính

1. Kiến thức

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng 

máy tính.

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP.

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6.

- Đánh giá được thực trạng về An toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông tin và 

các bài toàn về An toàn thông tin

2. Kĩ năng

- Phân loại được mạng máy tính; Hiểu được lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng máy tính.

- Sử dụng được một số lệnh cơ bản của Mạng như Ping, traceroute; Cấu hình router sử dụng một số giao thức định tuyến RIP, OSPF,…; Sử dụng 

được một số lệnh cơ bản của FTP; Sử dụng giao diện text để gửi và nhận thư; Sử dụng được phần mềm Wireshark để bắt và phân tích các gói tin ở 

các tầng khác nhau: HTTP, TCP, IP…; Biết cách đánh địa chỉ IP.

- Biết cách sử dụng một số công cụ đảm bảo An toàn thông tin.

3. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước khi học các 

môn cơ sở của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng  mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật 

toán cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công 

nghệ thông tin)

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Tối ưu hóa 1. Kiến thức

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế.

- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Phương pháp đơn hình.

- Bài toán vận tải.

- Bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu.

- Bài toán tối ưu rời rạc.

- Bài toán cái túi.

- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng thuật toán Gomory.

- Phương pháp nhánh cận.

2. Kĩ năng

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế;

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau.

- Hiểu được bài toán đối ngẫu;

- Hiểu được các định lý đối ngẫu;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đối ngẫu.

- Hiểu được bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên;

- Biết giải các bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên;

- Biết sử dụng phương pháp nhánh cận để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giảng dạy (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 

kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ  bản, cácthuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp phân tích 

đánh giá và thiết kết cấu trúc dữ  liệu và thuậ t toán. 

2. Kĩ năng: 

- Sinh viên thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu vàthuật toán cơ bản.

- Có khả năng lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, chuyên cần.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ; 

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu; 

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn.

2. Kĩ năng

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng.

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ;

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Nguyên lý hệ 

điều hành

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành, nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính.

- Biết các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành.

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin.

- Biết cách quản lý tiến trình, quản lý vùng nhớ chính, quản lý các thiết bị ngoại vi và tệp.

2. Kĩ năng

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính

- Biết phân biệt các hệ điều hành

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ.

- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Lập trình 

hướng đối 

tượng

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++..

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  TC 3.0,...

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++.

- Cài đặt môi trường phát triển C++.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++.

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Phân tích và 

thiết kế các hệ 

thống thông tin

 Mục tiêu môn học

1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hai hướng là cấu trúc và hướng đối tượng.

- Nắm được khái niệm về hệ thống thông tin và quy trình phát triển của một hệ thống thông tin.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau:

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. Biết vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng cấu trúc và 

hướng đối tượng.

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML 2.0 vào trong quá trình thiết kế.

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational rose

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực giao tiếp trong 

các mối quan hệ xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin)

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Công nghệ 

phần mềm

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

2. Kĩ năng

- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển 

nghề nghiệp.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức: 

- Sinh viên cần nắm các khái niệm cơ bản; Các mô hình dữ liệu cổ điển;

- Sinh viên biết cách xây dựng các thành phần của CSDL Access (Bảng, Thiết kế truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, tạo menu, toolbar trong Acces).

2. Kĩ năng: 

- Sinh viên biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế 

- Sinh viên biết tạo cơ sở dữ liệu, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, menu, toolbar, module và thủ tục trong Access.

- Sinh viên biết tạo ứng dụng quản lý cho bài toán thực tế bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử lý tri 

thức.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Lập trình trên 

nền Web

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ (HTML, MYSQL, PHP) 

cho sinh viên CNTT trước khi học và nghiên cứu kiến thức nâng cao cũng như các ngôn ngữ phát triển web khác nhau.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển web: Notpate++, Dreamweaver, ...

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ: HTML, MYSQL, PHP.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12

34 An toàn dữ liệu 1. Kiến thức

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn dữ liệu nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin.

2. Kĩ năng

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ..

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn
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35 Ngôn ngữ SQL 1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản và các mô hình dữ liệu cổ điển.

- Giới thiệu về SQL Server và MySQL.

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL.

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL.

- Bảo mật trong SQL

2. Kĩ năng

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế.

- Biết cài đặt SQL Server và MySQL.

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và bảng mới.

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL.

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Nhập môn 

chương trình 

dịch

2. Kiến thức

- Giới thiệu về chương trình dịch, các giai đoạn và các thành phần chính của một chương trình dịch, một số công cụ phát triển chương trình dịch.

- Vai trò, khái niệm, các thuật toán phân tích từ vựng; 

- Vai trò, các phương pháp phân tích cú pháp cơ bản, các phương pháp phân tích cú pháp hiệu quả; 

- Vai trò và cách xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa.

- Vai trò của sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích;

- Mã ba địa chỉ và cú pháp điều khiển sinh mã ba địa chỉ trong sinh mã trung gian; 

- Mã máy đích và sinh mã đích đơn giản.

2. Kĩ năng

- Hiểu các giai đoạn của chương trình dịch.

- Xác định được các thành phần của một chương trình dịch.

- Biết lựa chọn công cụ phù hợp để phát triển chương trình dịch.

- Vận dụng các thuật toán để phân tích từ vựng.

- Vận dụng phương pháp phân tích Top-down và Bottom-up để phân tích cú pháp cơ bản.

- Vận dụng phương pháp phân tích LL, LR để phân tích cú pháp hiệu quả; 

- Xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa.

- Vận dụng sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích cho bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Cơ sở dữ liệu 

phân tán

 Mục tiêu môn học

1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán.

2. Kĩ năng

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung.

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán.

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán.

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán.

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt động xã 

hội (năng lực tổ chức các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Đồ họa máy 

tính

1. Kiến thức

- Kiến thức tổng quan về đồ hoạ trên máy tính: các khái niệm, các kỹ thuật đồ họa, ứng dụng của đồ họa máy tính…

- Các thuật toán đồ họa cơ bản: các thuật toán vẽ đường thẳng, vẽ đường tròn và các thuật toán tô màu;

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 2 chiều;

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 3 chiều.

2. Kĩ năng

- Biết các ứng dụng và chế độ hoạt động đồ họa trên màn hình máy tính;

- Biết vận dụng cài đặt các thuật toán đó bằng ngôn ngữ lập trình; 

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa và hiển thị trên màn hình;

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa 3 chiều và hiển thị trên màn hình 2 chiều.

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Hệ điều hành 

UNIX

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản, chức năng, nhiệm vụ củahệ điều hành nói chung và Unix nói riêng, bước đầu làm quen và làm chủ được 

hệ điều hành Unix, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Unix

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Có nền tảng cơ bản để sẵn sàng cho các dự án phát triển ứng dụng trên Unix.

- Có khả năng quản trị hệ điều hành Unix.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực giáo dục  qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Ngôn ngữ Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  NetBin, Eclipse,

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java.

- Cài đặt môi trường phát triển Java.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java.

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Năng lực giáo dục  qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Xử lý ảnh 1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý ảnh số và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực.

2. Kĩ năng: Hiểu được tổng quan về xử lý ảnh, các phép biến đổi ảnh, các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh; Biết và vận dụng được các ứng dụng của 

xử lý ảnh.

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Xử lý tiếng nói 1. Kiến thức: 

- Kiến thức chung về tín hiệu tiếng nói và xử lý tín hiệu tiếng nói: bản chất của tín hiệu tiếng nói, cơ chế tạo tiếng nói, phân loại tiếng nói, các kỹ 

thuật biểu diễn tiếng nói và một số ứng dụng của xử lý tiếng nói.

- Các mô hình cho tín hiệu tiếng nói; Các mô hình trong miền thời gian cho tín hiệu tiếng nói.

- Kiến thức về các đơn vị tiếng nói; Mô hình phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. Kiến thức về tổng hợp tiếng nói: công nghệ tổng hợp tiếng nói, các 

phương pháp tổng hợp tiếng nói;

- Kiến thức về nhận dạng tiếng nói: phương pháp nhận dạng ngữ âm – âm vị học, phương pháp nhận dạng mẫu

2. Kĩ năng: 

- Biết cách biểu diễn tín hiệu tiếng nói;

- Biết được các ứng dụng của xử lý tiếng nói.

- Biết cách sử dụng mô hình thích hợp để xử lý tiếng nói.

- Biết được các đơn vị tiếng nói: tần số lấy mẫu, tần số cơ bản, nhiễu…

- Biết cách phân tích phổ tín hiệu tiếng nói.

- Biết cách lựa chọn công nghệ, phương pháp phù hợp để nhận tổng hợp tiếng nói;

- Biết cách lựa chọn phương pháp phù hợp để nhận dạng tiếng nói.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

- Năng lực hợp tác; 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; 

- Năng lực nghiên cứu khoa học; 

- Năng lực ngoại ngữ; 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Hệ chuyên gia 1. Kiến thức

- Giới thiệu về hệ chuyên gia.

- Kiến trúc tổng quát của hệ chuyên gia.

- Biểu diễn tri thức và các luật trong hệ chuyên gia.

- Suy luận logic, suy luận tiến/lùi.

- Giới thiệu về hệ MYCIN, các thành phần và phạm vi của hệ MYCIN.

- Điều kiện không chắc chắn.

- Xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và logic mờ.

2. Kĩ năng

- Biết cách tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia.

- Phân tích được đặc trưng, ưu điểm của hệ chuyên gia.

- Biết hệ chuyên gia được ứng dụng vào lĩnh vực nào.

- Hiểu và phân tích được một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia.

- Vận dụng biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia.

- Hiểu các kỹ thuật suy luận và vận dụng nó.

- Hiểu các thành phần của hệ MYCIN.

- Phân tích phạm vi sử dụng của hệ MYCIN.

- Vận dụng xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và dùng logic mờ.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Quản trị mạng 1. Kiến thức

- Biết được kiến thức cơ bản về router; Định tuyến tĩnh, động; Các giao thức định tuyến Distance vector; VLAN và Frame relay.

- Quản trị mạng, quản trị hệ thống

2. Kĩ năng

- Phân biệt định tuyến tĩnh và động.

- Biết được các giao thức định tuyến Distance vector.

- Hiểu về VLAN và Frame relay.

- Thực hành quản trị mạng thực hiện trên môi trường giả lập các thiết bị của Cisco System.

- Thực hành quản trị hệ thống thực hiện trên hệ điều hành Windows Server 2003.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Truyền thông 

đa phương tiện

1. Kiến thức: 

- Thu  được  những  hiểu  biết  cơ  bản  về  truyền  thông  đa  phương  tiện  như  các chuẩn nén ảnh, nén video và các giao thức truyền thông đa 

phương tiện. 

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu của lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

2. Kĩ năng: 

- Biết được các độ đo thông tin, các ứng dụng của truyền thông đa phương tiện

- Biết sử dụng kỹ thuật phù hợp để mã hóa đối tượng cụ thể.làm tốt vai trò thành viên/lãnh đạo nhóm triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu.

- Biết cách sử dụng giao thức phù hợp cho bài toán cụ thể.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức trong sử dụng thông tin đa phương tiện để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông.

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm và tư liệu đa phương tiện để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương 

tiện.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học

1. Kiến thức: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học Tin học; Sử dụng các phần mềm ứng dụng dạy học Tin học: NetOp School, Macromedia 

Flash Player, Edge diagrammer, Mathematica, Activinspire; Sử dụng phần mềm kiểm tra đánh giá MC Mix – X64

2. Kĩ năng: Hiểu khái niệm tổng quan về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học; Hiểu mục đích, ý nghĩa của các phần mềm ứng dụng Công 

nghệ Thông tin trong dạy học Tin học; Biết cài đặt và sử dụng các phần mềm ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học Tin học như: NetOp 

School, Macromedia Flash Player, Edge diagrammer, Mathematica, Activinspire.

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài; Tạo hứng thú cho người học và khả năng 

áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Phát triển phần 

mềm trên thiết 

bị di động

1. Kiến thức

- Các khái niệm căn bản về lập trình trên thiết bị di động.

- Nền tảng phát triển công nghệ di động.

- Các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động.

- Tổng quan về J2ME.

- Môi trường phát triển cho J2ME, MIDP.

- Lập trình giao diện người dùng với MIDP.

- Lập trình lưu trữ dữ liệu với MIDP.

- Lập tình mạng với MIDP.

2. Kĩ năng

- Biết các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động.

- Biết chọn lựa các công cụ phù hợp nhất để lập trình trên thiết bị di động.

- Biết cài đặt và thiết lập môi trường phát triển cho J2ME, MIDP.

- Biết sử dụng MIDP để lập trình giao diện ngời dùng, lưu trữ dữ liệu và lập trình mạng.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Cơ sở lý thuyết 

truyền tin

1. Kiến thức

- Một số khái niệm cơ bản: hệ thống truyền tin, rời rạc hóa thông tin, độ đo thông tin, kênh tin, nhận tin, điều chế.;

- Kiến thức về thông tin: lượng tin riêng, lượng tin, lượng tin tương hỗ, Entropi, thông lương của kênh.

- Kiến thức về mã hóa nguồn: mã Huffman, mã Shannon – Fano, mã dịch vòng;

- Kiến thức về mã hóa chống nhiễu.

2. Kĩ năng

- Hiểu về một hệ thống truyền tin tổng quát trên quan điểm tin tức;

- Biết được các độ đo thông tin;

- Biết các phương pháp biểu biễn mã.

- Biết vận dụng giải các bài toán về xác định lượng tin.

- Biết vận dụng để mã hóa và giải mã một số loại mã cơ bản.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Xử lý số tín 

hiệu

1. Kiến thức

- Trình bày được thông tin và tín hiệu; Các tín hiệu số cơ bản, cách biểu diễn chúng, các phép toán thao tác với tín hiệu số; Một số hệ thống số.

- Nêu lên được kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền Z; Kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số.

2. Kĩ năng

- Biểu diễn được tín hiệu số

- Vận dụng được các phép toán để thao tác với tín hiệu số;

- Sử dụng được các phép biến đổi: biến đổi Z, Z ngược, Fourier, Fourier nhanh;

- Biểu diễn được hệ thống trên miền Z và miền tần số.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Nhập môn 

khai phá dữ 

liệu

1. Kiến thức: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên cần nắm được những nội dung chủ yếu như sau:

-Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức; Biết cách phân tích được những thách thức và xu hướng giải quyết trong việc 

phát hiện tri thức; 

- Nắm được kiến thức về cơ sở, cấu trúc của mô hình; Mô hình phân bố xác suất và hàm mật độ, mô hình dữ liệu cấu trúc hóa; Cách giảm kích thước 

không gian nghiên cứu; Cấu trúc mẫu;

- Nắm được quá trình xử lý dữ liệu như: lý do phải xử lý dữ liệu, cách làm sạch dữ liệu, cách tích hợp và truyền dữ liệu, cách nén dữ liệu, rời rạc hóa 

dữ liệu và cấu trúc phân cấp; Đánh giá quá trình khai phá tổ chức  tri thức.

- Nắm được kiến thức về sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Cách tổ chức dữ liệu bằng xác định trên cây quy nạp; Lớp Bayesian; Cách tách 

lớp bằng suy  diễn phản hồi.

- Nắm được các khái niệm cơ bản và thuật toán Apriori, cách sinh ra các luật kết hợp từ tập “thường xuyên cung nhau”; Nắm được khái niệm phân 

tích nhóm, các kiểu dữ liệu trong phân tích nhóm và phương pháp Clustering.

- Hiểu về khai phá dữ liệu WEB; Biết cách tìm kiếm thông tin trên web; Phân cụm web; Phân lớp web và trích chọn thông tin trên web.

2. Kĩ năng: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và công nghệ KDD; Phân tích được nhứng thách thức và xu hướng giải quyết trong KDD; Biết một 

số bài toán điển hình cùa DM và ứng dụng của nó.

- Biết các khái niệm về mô hình và mẫu; Hiểu cấu trúc của mô hình và dự đoán; Phân loại và đánh giá các loại mô hình; Hiểu về cấu trúc mẫu.

- Biết cách xử lý dữ liệu trong thực tế; Hiểu cách đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức.

- Hiểu sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Biết cách tổ chức dữ liệu cụ thể bằng xác định trên cây quy nạp; Hiểu lớp Bayesian và tách lớp 

bằng suy diễn phản hồi.

- Biết các khái niệm cơ bản về luật kết hợp và phân tích nhóm; Vận dụng thuật toán Apriori sinh ra các luật kết hợp, vận dụng thuật toán Clustering 

để phân tích nhóm.

- Biết các khái niệm về khai phá dữ liệu text và dữ liệu web; Phân tích các mô hình biểu diễn text và cơ sở của khai phá dữ liệu text; vận dụng tìm 

kiếm thông tin trên web, phân cụm web, phân lớp web và trích chọn thông tin trên web.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Ngôn ngữ mô 

hình hóa

1. Kiến thức

- Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô hình hóa và các loại biểu đồ của.

- Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ.

- Trình bày về các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa:

+ Biểu đồ ca sử dụng (Use Case).

+ Biểu đồ lớp (Class Diagram).

+ Biểu đồ tương tác (Interactive Diagram).

+ Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).

+ Biểu đồ trạng thái (State Diagram).

+ Biểu đồ cài đặt.

2. Kĩ năng

- Nắm được bản chất của phương pháp hướng đối tượng và lịch sử phát triển của của ngôn ngữ mô hình hóa.

- Biết phân biệt các loại biểu đồ của ngôn ngữ mô hình hóa.

- Hiểu bản chất của các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa.

- Biết xây dựng các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa cho bài toán thực tế.

- Biết sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Học máy 1.  Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Phần mềm công cụ WEKA.

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Các phương pháp học có giám sát.

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát.

2.  Kỹ năng: 

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Sử dụng được phần mềm công cụ WEKA phục vụ lĩnh vực học máy.

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát.

- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát.

3.  Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Nhập môn 

phân tích 

thống kê dữ 

liệu

1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của thống kê dữ liệu, cách tổ chức và tổng hợp các thông tin bằng số.

- Mối quan hệ giữa một tập hợp nhỏ và một tập hợp lớn.

- Các mẫu ngẫu nhiên và việc sử dụng xác suất.

- Sử dụng các đặc trưng của mẫu để suy ra các đặc trưng của quần thể.

- Lập kế hoạch cho các nghiên cứu thống kê.

- Nắm chắc các kiến thức về các kiểu biến và các cách tổ chức, biểu diễn dữ liệu.

- Nắm chắc các kiến thức về số đo vị trí như: Mode, Median, Mean, các số đo về dự biến thiên như: miền giá trị (range), độ lệch chuẩn trung bình 

(Mean Deviation), độ lệch chuẩn, sử dụng SPSS tính độ lệch chuẩn và phương sai.

- Nắm được các kiến thức về bảng tần xuất 2x2, bảng nhiều chiều và hệ số tương quan.

- Nắm được các kiến thức về phân bố xác suất, phân bố chuẩn và phân bố lấy mẫu.

- Các kiểu ước lượng và cách dùng SPSS để tìm khoảng cách tin cậy.

- Nắm chắc các khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết như cách hình thành, các kết quả, các thống kê, miền bác bỏ.

- Các ứng dụng của kiểm định giả thuyết.

2. Kĩ năng

- Hiểu bản chất của thống kê dữ liệu.

- Vận dụng các khái niệm cơ bản của thống kê dữ liệu vào phân tích thống kê dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng các cách tổ chức và biểu diễn dữ liệu cho dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng kiến thức về các số đo vị trí và số đo về dự biến thiến để thống kê dữ liệu thực tế.

- Vận dụng các cách tổ chức dữ liệu nhiều biến để tổ chức dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng các cách phân bố và các kiểu ước lượng để phân tích và thống kê dữ liệu cụ thể.

- Hiểu các khái niệm về kiểm định giả thuyết.

- Ứng dụng kiểm định giả thuyết vào kiểm định quần thể.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Lập trình .NET 1. Kiến thức:

- Hiểu được framework .Net

- Hiểu được lập trình sự kiện

- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển:Visual Studio, SQL Server,...

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực giáo dục  qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Thị giác máy 

tính

1. Kiến thức

- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính;

- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng.

2. Kĩ năng

- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh;

- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản 

biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Dạy học môn 

Tin học theo 

chủ đề

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức về nội dung giảng dạy và cách thức tổ chức dạy học môn Tin học theo chủ đề.

2. Kĩ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng xây dựng bài giảng môn Tin học theo chủ đề;

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa của việc dạy học theo chủ đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ

Bắt buộc
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58 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 1

1. Kiến thức

- Đại cương về PPDH bộ môn và nhiệm vụ của môn PPDH tin học; Vai trò, vị trí, ý nghĩa, mục tiêu dạy học và nội dung môn Tin học ở PT.

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực; Các loại bài dạy của môn Tin, cách xây dựng bài giảng – hồ sơ bài dạy, cách dạy 

học khái niệm, nguyên lí, thực hành; cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập;

- Phương tiện và thiết bị dạy học môn Tin học, cách xây dựng bài giảng điện tử.

2. Kĩ năng

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học;

- Lựa chọn được phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng; 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống vận dụng vào môn Tin học; 

- Lập được kế hoạch dạy học cho năm học, học kỳ; 

- Lập được kế hoạch các loại bài học khác nhau (bài học lý thuyết, bài học luyện tập, bài học ôn tập) thể hiện mối quan hệ mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, phương tiện dạy học; thể hiện sự phù hợp với người học, môi trường, cơ sở vật chất dạy học; phân bổ thời gian hợp lí; dự kiến được 

các tình huống sư phạm có thể xảy ra; 

- Biết phân tích, nhận xét về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tin học; 

- Đánh giá được kết quả giáo dục một cách khách quan;

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp; biết cách xây dựng bài giảng điện tử.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục (Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục, Năng lực đánh giá kết quả giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế và thực 

hiện kế hoạch dạy học, Năng lực quản lý lớp học; Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 

học);

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục; Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục).

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 2

1. Kiến thức

- Những hoạt động phổ biến trong dạy học lập trình: hoạt động nhận dạng và thể hiện, hoạt động ngôn ngữ.

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khải niệm tin học ở trường phổ thông

- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình.

2. Kĩ năng

- Phân tích được các hoạt động phức hợp thành hoạt động thành phần;

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học ngôn ngữ lập trình môn tin ở trường phổ thông;

- Phân tích được các định nghĩa khái niệm Tin học và cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm Tin học ở trường phổ thông;

- Giải và phân loại được các bài toán lập trình về ngôn ngữ lập trình Pascal trong sách giáo khoa môn Tin học ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục (Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp, Năng lực thiết kế và thực 

hiện kế hoạch dạy học)

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 3

1. Kiến thức

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông.

- Kiến thức về dạy học thuật toán cơ bản, thuật toán giải bài toán, phân tích chương trình trong giải bài toán lập trình của ngôn ngữ lập trình Pascal

- Cách thức tổ chức thực hành giảng dạy tình huống cụ thể về Tin học cơ sở lớp 10, hệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lớp 12, ngôn ngữ lập trình 

Pascal lớp 11.

2. Kĩ năng

- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng;

- Trình bày được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông;

- Nêu được một số biện pháp dạy học cơ bản đối với từng chủ đề Tin học ở trường phổ thông;

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế và thực 

hiện kế hoạch dạy học).

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

và giáo dục 

chuyên ngành

1. Kiến thức

- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ liệu hợp 

lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập.

3. Thái độ

- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;), Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực 

nghiên cứu khoa học).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Phát triển năng 

lực giáo viên 

Tin học

1. Kiến thức: Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các mạch kiến thức trọng điểm của chương trình môn Tin học ở THPT; 

Đảm bảo tính logic, thống nhất trong các chủ đề của môn Tin học; Phát triển năng lực dạy học phân hóa, dạy học tích hợp.

2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học vào thực tiễn dạy học môn Tin học. Từ đó tạo 

tiền đề thực hiện tốt chương trình quốc gia môn Tin học; Hình thành kỹ năng phát triển chương trình quốc gia môn Tin học phù hợp với thực tiễn địa 

phương, nhà trường phổ thông; Có kĩ năng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp.

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển chương trình tin học ở trường THPT; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động 

và sáng tạo; Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù); Năng lực giáo dục (Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo); Năng 

lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển chương 

trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học 

tích hợp; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học)

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thực hành sư 

phạm 1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thực hành sư 

phạm 2 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Tin học ở trường THPT.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bài soạn cho sinh viên;

- Rèn luyện kỹ năng tổ chức, thực hiện, điều hành giờ dạy ở trên lớp

- Rèn luyện các kỹ năng viết bảng; trình bày bảng và kỹ năng diễn đạt khi trình bày một vấn đề; dẫn dắt vấn đề.

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc soạn giáo án.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục (Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục);

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển 

chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực 

dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thực tập sư 

phạm 1

Theo quy chế TTSP 3 HK5 Theo quy chế TTSP
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69 Thực tập sư 

phạm 2

Theo quy chế TTSP 4 HK8 Theo quy chế TTSP

4

70 Thiết kế và tổ 

chức hoạt động 

trải nghiệm 

sáng tạo trong 

dạy học môn 

Tin học ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức: 

- Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hình thức tổ chức và quy trình xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

2. Kĩ năng: 

- Từ việc nắm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, SV sẽ biết cách xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù 

hợp với thực tế.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, tham gia đầy đủ các hoạt động thực hành về tổ chức HĐTNST 

theo chủ đề đã chọn.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục (Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

- Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực tổ 

chức các hoạt động xã hội)

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Tâm lý học 

khách hàng

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, một nội dung trong chuyên ngành hẹp của tâm lý học quản trị kinh doanh. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn gồm khái quát về tâm lý học khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng và tâm lý một số nhóm khách hàng 

cơ bản. 

2. Kĩ năng: Phân tích đặc điểm tâm lý khách hàng và thực hành xử lý các tình huống phản ánh tâm lý của khách hàng. Thêm vào đó sinh viên cần 

phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức môn tâm lý khách hàng với các môn học khác.

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong lĩnh vực kinh doanh và thể hiện sự tích cực khi tham gia tìm hiểu. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng dần sự lựa chọn các chuyên ngành cụ thể của ngành Tâm lý học để từ đó tập trung vào phát triển kiến thức 

và kỹ năng theo hướng lựa chọn.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Kĩ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh trung học 

phổ thông

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp  ứng nhu cầu  tự  học để  phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp  có nhạy cảm giới  cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để  đạt được mục tiêu đặt ra,  bộ  tài liệu được  xây  dựng  trên  cơ  

sở  kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  lí  thuyết  và  thực  hành. Mô học này  sẽ  giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm 

vụ  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn,  sáu  kĩ năng  và  hai  liệu pháp tư 

vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực  vào việc định hướng nghề  nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Kĩ năng: Kỹ năng thực hiện các  hoạt động thực hành năm  giai đoạn, sáu  kĩ năng và hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân  giữa tư vấn viên 

và người được tư vấn.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết

2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Thái độ:

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục  cần cập nhật

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 2 môn
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74 Tham vấn học 

đường

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

76 Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

1. Kiến thức: Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứut

2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt phương pháp và vận dụng phương pháp vào quá trình học tập của bản thân.

3. Thái độ:

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

77 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc 

điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 

một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của 

môn tâm lý học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV 7 HK8

HK8

HK8

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế

Khóa luận tốt nghiệp

Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp
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I 27

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ngành Sư phạm Tin học (Áp dụng cho K44-45)

Khối kiến thức của đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân 

Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học 

và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và 

của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống; Hình thành và phát triển kỹ 

năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học; Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so 

sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ: Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự 

hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp phần hình 

thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc; Nơi làm việc; Hoạt động giải trí và các môn thể 

thao; Thức ăn.

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II

10

13 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các môn cơ sở 

của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng  mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật 

toán cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Xác suất và 

Thống kê

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản của xác suất và thống kê như: Xác suất của biến cố, Xác suất có điều kiện, Sự độc lập của các 

biến cố, Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết, Hồi quy tuyến tính.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê để tiếp cận và giải quyết các bài toán liên quan đến xác suất và thống kê trong thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Tập hợp logic 

và đại số tuyến 

tính

1. Kiến thức: 

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học;

- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại;

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về không gian vector, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đồng thời, biết vận dụng kiến thức về 

không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học.

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng sử dụng đúng ngôn ngữ toán học;

- Sử dụng thành thạo kiến thức tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic Toán để trong các bài toán tính toán, về ngôn ngữ lập trình, thuật toán…

- Kỹ năng về tính toán: 

- Tìm cơ sở và xác định số chiều của không gian vecto, tính toán công thức đổi cơ sở và tọa độ;

- Cách tính đinh thức;

- Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản.

- Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế.

- Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành

Khối kiến thức cơ bản
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16 Ngôn ngữ hình 

thức và 

Automat

1. Kiến thức: 

- Sinh viên cần nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, các máy 

turing. Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức.

- Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với các otomat 

hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống.

- Trình bày được cấu trúc toán học của máy Turing, xây dựng các hàm tính được bằng máy Turing. Trình bày được mối liên hệ giữa máy Turing với 

thuật toán, đánh giá được độ phức tạp thuật toán dựa trên cấu trúc các máy Turing.

- Thực hiện cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây 

dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh.

2. Kĩ năng: Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất 

của thuật toán và độ phức tạp tính toán.

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Tối ưu hóa 1. Kiến thức

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế.

- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Phương pháp hình học

- Phương pháp đơn hình.

- Mô hình hóa bài toán thực tế

2. Kĩ năng

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế;

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Khối kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc 43

18 Lập trình cơ sở 1. Kiến thức

- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.

- Các thành phần cơ bản và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C.

- Các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao trong ngôn ngữ lập trình C.

- Chương trình con, cấu trúc và tệp trong ngôn ngữ lập trình C.

2. Kĩ năng

- Biết các thành phần trong ngôn ngữ lập trình C.

- Hiểu cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C.

- Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để xây dựng các ứng dụng trong thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lập trình 

hướng đối 

tượng

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Notpate++,  TC 3.0,...

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++.

- Cài đặt môi trường phát triển C++.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++.

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ; 

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu; 

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn.

2.Kĩ năng

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng.

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ;

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tiếng Anh cho 

Công nghệ 

Thông tin

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy tính, lịch sử 

và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên 

internet.

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành 

công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản.

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn 

giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu 

môn học

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo

1. Kiến thức

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử lý tri 

thức.

2.Kĩ năng

- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học.

3.Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Nhập môn 

mạng máy tính

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng 

máy tính.

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP.

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ.

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6.

- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông tin và các 

bài toàn về An toàn thông tin.

2. Kĩ năng

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả năng cấu 

hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp phân tích 

đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ  liệu và thuật toán. 

2. Kĩ năng: 

- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản.

- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Phân tích và 

thiết kế các hệ 

thống thông tin

1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối tượng.

-  Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin.

2. Kĩ năng: Sau khi học xong, sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau:

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. 

- Thành thạo trong việc dùng các biểu đồ và vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng đối tượng.

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, làm bài tập đầy đủ.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Thiết kế web 1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và xử lý ảnh với Photoshop.

- Thiết kế giao diện website với CSS.

2. Kĩ năng: 

- Sử dụng được phần mềm Photoshop để thiết kế và xử lý ảnh

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ: HTML.

- Thiết kế được giao diện Website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kĩ năng thiết kế web; tạo ham mê học tập.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 An toàn thông 

tin

1. Kiến thức

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. Phân tích 

đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và mạng.

2. Kĩ năng

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, yếu tố kỹ 

thuật. Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống Malware, công nghệ 

An toàn thông tin.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu

1. Kiến thức

- Giới thiệu về SQL Server.

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL.

- Bảo mật trong SQL.

2. Kĩ năng

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế.

- Cài đặt được SQL.

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới.

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL.

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Lập trình Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: Sau khi học sinh viên:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  NetBin, Eclipse

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java.

- Cài đặt môi trường phát triển Java.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java.

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75



30 Công nghệ 

phần mềm

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

2. Kĩ năng

- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn.

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Thương mại 

điện tử

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại 

điện tử, 

- Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống. 

- Nắm được những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở Việt Nam hiện nay.

- Cung cấp kiến thức về các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử 

- Biết được các rủi ro và cách phòng tránh các rủi ro trong thương mại điện tử

2. Kĩ năng: Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu.

3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Kiến trúc máy 

tính

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử và phân loại máy tính, kiến trúc máy tính, cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính.

- Hiểu được cách tổ chức, chức năng của các thành phần trong máy tính như:  CPU, bộ nhớ, tập lệnh, kiến trúc RISC, CISC, kĩ thuật pipeline, hệ 

thống vào ra…

-  Nắm vững một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính 

2. Kĩ năng

-   Sinh viên có kĩ năng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại chúng.

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm và các dạng biểu diễn dữ liệu trên máy tính như: số nguyên, số thực, kí tự...

-  Biết kiểm tra các thông số  kĩ thuật, phân loại máy tính và sử dụng một vài lệnh máy cơ bản.

- Nhận biết rõ đặc điểm của một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính.

3. Thái độ

-  Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

-  Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Nguyên lý hệ 

điều hành

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần 

và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành.

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình,  vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và tệp.

- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa.

2. Kĩ năng

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, các hệ điều hành

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ, cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file.

- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, tiến trình và lập lịch cho đĩa.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực 

tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn (chọn 17 tín chỉ) 17

34 Dạy học môn 

Tin học theo 

chủ đề

1. Kiến thức: Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức về nội dung giảng dạy và cách thức tổ chức dạy học môn Tin học theo chủ đề.

2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên kỹ năng xây dựng bài giảng môn Tin học theo chủ đề;

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của việc dạy học theo chủ đề.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Dự án phần 

mềm 1

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể.

- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế.

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, 

kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác.

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Dự án phần 

mềm 2

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể.

- Sinh viên nắm được các kiến thức, thông tin yêu cầu, đòi hỏi năng lực… về vị trí công tác mà sau khi ra trường dự kiến sẽ làm việc.

- Sinh viên vận dụng tốt các vấn đề cơ bản mang tính nguyên lý và kiến thức lý thuyết công nghệ về chuyên ngành nhằm phục vụ cho các vị trí làm 

việc trong thực tế gồm:

  + Tham gia triển khai và vận hành hệ thống máy tính, bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị máy tính, ứng dụng các sản phẩm CNTT trong công tác văn 

phòng, văn thư, lưu trữ…;

  + Tham gia thiết kế và xây dựng (lắp đặt, thi công) các hệ thống mạng máy tính cả phần cứng vật lý và phần mềm điều hành, quản trị (thiết lập, vận 

hành…) hệ thống mạng máy tính…;

  + Tham gia tích cực và chủ động thiết kế các sản phẩm đồ họa trong công nghiệp,

xây dựng, mỹ thuật… và ứng dụng thành thạo các sản phẩm CNTT phục vụ các công việc liên quan đến đồ họa trong thực tế.

  + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Web bằng các công nghệ tiên tiến.

  + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trên các thiết bị điện thoại di động bằng các công nghệ tiên tiến.

  + Tham gia nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT theo

hướng hiện đại phục vụ cho các lĩnh vực trong thực tế bằng công nghệ cao như các công nghệ ứng dụng trong tin-sinh học, ứng dụng dựa trên tính 

toán mềm, ứng dụng dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng trong khai phá dữ liệu, …

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết tự xác định các bài toán ứng dụng thông qua các công việc trong thực

tế, vận dụng sâu sắc những kiến thức chuyên môn vào công việc thực tế. Đặc biệt, SV biết tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với sự đòi hỏi của các 

vị trí công việc trong thực tế.

- Sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, các hoạt động liên quan đem lại

hiệu quả nhóm.

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác.

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

- Sinh viên được hình thành và tăng cường các kỹ năng mềm khác như tác phong làm

việc, phong cách giao tiếp...

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Quản trị dự án 

phần mềm

1. Kiến thức: 

Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, quản lý rủi ro, 

điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án.

2. Kĩ năng: 

- Biết một số kỹ năng quản lý dự án

- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Kiểm thử phần 

mềm

1. Kiến thức:

- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm

- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử

- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Lập trình C# 

với Windows 

Form

1. Kiến thức:

- Hiểu được framework .Net

- Hiểu được lập trình sự kiện

- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,...

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Lập trình Web 

với Java

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ lập trình web cho sinh 

viên CNTT.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Lập trình Web 

với PHP&My 

SQL

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về Internet

- Nêu được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Nêu được cú pháp, ý nghĩa của các câu lệnh và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ PHP

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của MySQL 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web.

2. Kĩ năng: 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Quản trị thiết 

bị mạng

1 Kiến thức:

- Hiểu biết về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng.

- Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch và khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi.

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Cấu hình và cài đặt các thiết bị phần cứng mạng.

- Thiết kế, vận hành hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Quản trị hệ 

thống mạng cơ 

bản với 

Window server

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ.

- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016.

2. Kĩ năng

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm.

- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Quản trị hệ 

thống mạng 

nâng cao với 

Window server

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ.

- Hiểu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của từng loại dịch vụ trong Windows sever. 

2. Kĩ năng

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm.

- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 An ninh mạng 1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được các nguyên lý kỹ thuật an ninh mạng.

- Biết được các kiến thức về kỹ thuật sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng.

- Hiểu các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS.

- Hiểu các kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: remote access security, web security, bufer overflow.

2. Kĩ năng

- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng.

- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Truyền thông 

đa phương tiện

1. Kiến thức: 

- Sau khi học xong, sinh viên cần hiểu được  những  kiến thức  cơ  bản  về hệ thống truyền  thông  đa  phương  tiện (ĐPT), dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật 

nén dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông ĐPT, và các vấn đề liên quan.   

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực truyền thông ĐPT.

2. Kĩ năng: 

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần truyền thông ĐPT, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, module 

trong truyền thông ĐPT.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera, máy quét ảnh, máy thu âm, máy chiếu,…

- Biết cách sử dụng phần mềm để làm ra sản phẩm ĐPT để truyền thông, quảng bá.

- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức trong sử dụng thông tin ĐPT để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông.

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm 

và tư liệu ĐPT để cung cấp các dịch vụ truyền thông ĐPT.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Điện toán đám 

mây

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây…

- Giới thiệu công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu NoSQL, 

điện toán đám mây và dữ liệu lớn. 

- Các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây, sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây… 

2. Kĩ năng

- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau.

- Hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

3 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tương tác 

người - máy

1. Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản của HCI.

- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng.

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng.

- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng.

- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu.

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác.

- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

2. Kỹ năng: 

- Hiểu các khái niệm của HCI.

- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không.

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng.

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI.

- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu.

- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI.

- Xây dựng được prototype.

- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác.

- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Cơ sở dữ liệu 

phân tán

1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán.

2. Kĩ năng

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung.

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán.

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán.

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán.

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Học máy 1. Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy.

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Các phương pháp học có giám sát.

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát.

2. Kỹ năng: 

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát.

- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III Khối kiến thức nghiệp vụ 37

Bắt buộc 33

51 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học đối với cuộc sống nói 

chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 1

1. Kiến thức

- Đại cương về PPDH bộ môn và nhiệm vụ của môn PPDH tin học; Vai trò, vị trí, ý nghĩa, mục tiêu dạy học và nội dung môn Tin học ở PT.

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực; Các loại bài dạy của môn Tin, cách thức xây dựng bài giảng – hồ sơ bài dạy, cách 

dạy học khái niệm, nguyên lí, thực hành; cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập;

- Phương tiện và thiết bị dạy học môn Tin học, cách xây dựng bài giảng điện tử.

2. Kĩ năng

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học;

- Lựa chọn được phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng; 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống vận dụng vào môn Tin học; 

- Lập được kế hoạch dạy học cho năm học, học kỳ; 

- Lập được kế hoạch các loại bài học khác nhau (bài học lý thuyết, bài học luyện tập, bài học ôn tập) thể hiện mối quan hệ mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, phương tiện dạy học; thể hiện sự phù hợp với người học, môi trường, cơ sở vật chất dạy học; phân bổ thời gian hợp lí; dự kiến được 

các tình huống sư phạm có thể xảy ra; 

- Biết phân tích, nhận xét về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tin học; 

- Đánh giá được kết quả giáo dục một cách khách quan;

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp; biết cách xây dựng bài giảng điện tử.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 2

1. Kiến thức

- Những hoạt động phổ biến trong dạy học lập trình: hoạt động nhận dạng và thể hiện, hoạt động ngôn ngữ.

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khải niệm tin học ở trường phổ thông

- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình.

2. Kĩ năng

- Phân tích được các hoạt động phức hợp thành hoạt động thành phần;

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học ngôn ngữ lập trình môn tin ở trường phổ thông;

- Phân tích được các định nghĩa khái niệm Tin học và cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm Tin học ở trường phổ thông;

- Giải và phân loại được các bài toán lập trình về ngôn ngữ lập trình Pascal trong sách giáo khoa môn Tin học ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 3

1. Kiến thức

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông.

- Kiến thức về dạy học thuật toán cơ bản, thuật toán giải bài toán, phân tích chương trình trong giải bài toán lập trình của ngôn ngữ lập trình Pascal

- Cách thức tổ chức thực hành giảng dạy tình huống cụ thể về Tin học cơ sở lớp 10, hệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lớp 12, ngôn ngữ lập trình 

Pascal lớp 11.

2. Kĩ năng

- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng;

- Trình bày được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông;

- Nêu được một số biện pháp dạy học cơ bản đối với từng chủ đề Tin học ở trường phổ thông;

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

và giáo dục 

chuyên ngành

1.Kiến thức

- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ liệu hợp 

lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin.

2.Kĩ năng

- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập.

3. Thái độ

- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Phát triển năng 

lực nghề 

nghiệp giáo 

viên Tin học

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các mạch kiến thức trọng điểm của chương trình môn Tin học ở THPT;

- Đảm bảo tính logic, thống nhất trong các chủ đề của môn Tin học;

- Phát triển năng lực dạy học phân hóa, dạy học tích hợp.

2. Kĩ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học vào thực tiễn dạy học môn Tin học. Từ đó tạo tiền đề thực 

hiện tốt chương trình quốc gia môn Tin học;

- Hình thành kỹ năng phát triển chương trình quốc gia môn Tin học phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường phổ thông;

- Có kĩ năng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp.

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển chương trình tin học ở trường THPT.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên 

những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

 Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

2 KH4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Thực hành sư 

phạm 2

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản trong việc quản lý hành vi của học sinh trong lớp học, những tình huống xảy ra trong lớp 

học. Bước  đầu hình thành kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh phổ  thông trong quá trình thực tập.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực quản lý hành vi trong lớp học, năng lực hiểu và hỗ trợ tâm lý cho người học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP

63 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP

Tự chọn: chọn 2 môn

64 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm và hoạt 

động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức: 

- Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hình thức tổ chức và quy trình xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

2. Kĩ năng: 

- Từ việc nắm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, SV sẽ biết cách xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù 

hợp với thực tế.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, tham gia đầy đủ các hoạt động thực hành về tổ chức HĐTNST 

theo chủ đề đã chọn.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Kĩ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số kĩ năng tư vấn học đường cho học sinh tiểu học và tư vấn giáo dục cho phụ huynh, 

cộng đồng về giáo dục.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết.

2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Thái độ:Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy 

sinh

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục  cần cập nhật

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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71 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế

Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8

Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp

72 Phương pháp 

dạy học Tin 

học ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức

- Kiến thức về nội dung môn Tin học ở phổ thông; 

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực; 

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khái niệm tin học ở trường phổ thông; 

- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình; 

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông.

2. Kĩ năng

- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng;

- Nêu được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông;

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Môn học cuối 

khóa

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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I 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 1 (Lý 

luận chính trị 

1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 2 (Lý 

luận chính trị 

2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2.2. Ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng cho K42-43)

Khối kiến thức của đại cương
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực  hợp tác trong khi làm 

việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc); Thời 

qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ; Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn; Tương lai gần; động từ 

nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Tiền tệ ; Các phương tiện giao thông;- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt; Phim ảnh, nghệ thuật, 

giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập. Năng lực làm việc nhóm, Năng lực diễn thuyết, Năng 

lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tin học 1. Kiến thức

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản 

hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; - 

Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II 107

II.1 16

12 Đại số tuyến 

tính1

1. Kiến thức:

+ Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản đầu tiên về không gian vecto,ma trận,định thức và hệ phương trình tuyến tính.

2. Kĩ năng:

+ Kiểm tra không gian vecto, không gian con, không gian thương.

+ Tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, lập công thức đổi cơ sở và tọa độ.

+ Cách tính đinh thức và các ứng dụng của nó.

+ Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản.

+ Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế.

+ Có ý thức vận dụng các kết quả  tìm được để giải các bài toán sơ cấp.

4. Năng lực:

+ Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp.

+ Năng lực đặc thù: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Giải tích 1 1. Kiến thức: 

- Nắm được các kiến thức về trường số thực, giới hạn dãy số thực, khái niệm vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL) và so sánh các đại lượng đó.

- Nắm được các kiến thức về hàm số, các phép toán, các lớp hàm số cơ bản; giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số thực.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số cùng các ứng dụng tương ứng. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân: tích phân bất định, tích phân xác định cùng các ứng dụng của chúng.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về chuỗi số

2. Kĩ năng: 

- Biết cách tìm giới hạn dãy số, xét sự hội tụ của dãy số

- Biết so sánh các VCB, VCL.

- Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số một biến số.

- Biết tính đạo hàm, vi phân cấp một, cấp cao, xét cực trị và khảo sát hàm số một biến số.   

- Biết khai triển hàm thành đa thức Taylor.

- Biết tính tích phân không xác định, tích phân xác định và ứng dụng tính diện tích miền phẳng, độ dài cung.

- Biết tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi số.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

- Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

- Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, 

khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống;

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
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14 Tập hợp Logic 1. Kiến thức:

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ giữa các tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ; 

- Giải thành thạo các bài toán về qui tắc cộng, qui tắc nhân.

- Biến đổi thành thạo các công thức;

- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại;

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Biết vận dụng logic mệnh đề , vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế;

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để chấp nhận hoặc bác bỏ một luận đề trong tin học;

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để thiết lập các lập luận cho một luận đề;

- Biết sử dụng thành thạo các phép chứng minh thường dùng;

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm trong một lập luận.

2. Kĩ năng:  

-  Đọc đúng và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;

-  Lập luận logic;

- Vận dụng kiến thức để học các môn tin học và giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống.

3. Thái độ:  

- Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất tập hợp, ánh xạ, quan hệ;

- Ý thức rèn luyện và sử dụng đúng các loại suy luận và các phương pháp chứng    minh;

- Ý thức vận dụng toán học trong tin học và trong thực tiễn cuộc sống;

- Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, cách tư duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo; 

- Hứng thú, say mê trong toán học.

4. Năng lực: Phát triển các năng lực sau:   

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ toán học để xây dựng các thuật toán hoặc viết chương trình cho máy tính điện tử bằng ngôn ngữ lập trình nhằm giải 

quyết các bài toán về tin học;

- Sử dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa để học các môn học về Tin học

- Lập luận chặt chẽ, hợp logic trong các bài toán về tin học 

- Vận dụng toán học trong tin học và trong cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Giải tích 2 1. Kiến thức: 

+ Nắm được các kiến thức về chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa.

+ Nắm được các kiến thức về tính liên tục và phép tính vi phân hàm nhiều biến.

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm nhiều biến. 

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một.

2. Kĩ năng: 

+ Biết cách tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa

+ Biết khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa.

+ Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số nhiều biến số.

+ Biết tính đạo hàm riêng cấp một, cấp cao, tính vi phân cấp một cấp cao của hàm nhiều biến.   

+ Biết khảo sát cực trị hàm nhiều biến.

+ Biết tính tích phân bội hai, bội ba .

+ Biết giải một số dạng phương trình vi phân cấp một: tách biến, tuyến tính.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế. 

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, 

khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống; 

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Xác suất và 

Thống kê

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số 

vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4. Năng lực:

- Biết vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất, thống kê.

- Biết cách thu thập và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Sử dụng một số phần mềm thống kê để giải quyết được một số bài toán trong thống kê.

- Có năng lực làm việc theo nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Vật lý đại 

cương A2

1. Kiến thức: nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên.

2. Kĩ năng: vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành.

3. Thái độ: nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Giải tích số 1. Kiến thức: 

 + Trang bị cho người học kiến thức về sai số và một số phương pháp xấp xỉ hàm số, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, 

 + Cung cấp kiến thức về thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, phương trình vi phân  

2. Kĩ năng: 

+ Tính toán

+ Xây dựng thuật toán xấp xỉ hàm 

+ Xây dựng thuật toán giải gần đúng phương trình 

+ Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng và nghiệm chính xác.

3. Thái độ

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện môn học 

như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, …

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

4.  Năng lực(NL): (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp

- Năng lực đặc thù:

+ Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL làm việc trên các cấu trúc toán học trừu 

tượng; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc 

sống

+ NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin.

+ NL kết hợp giải tích số và sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải số các bài toán thực tế.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 77

19 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Tin học

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy tính, lịch sử 

và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên 

internet.

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành 

công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản.

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn 

giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu 

môn học

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn).

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành
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20 Nhập môn lập 

trình

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Các kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính.

- Khái niệm thuật toán.

- Các cách biểu diễn thuật toán.

- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Các kiểu dữ liệu đơn giản.

- Các câu lệnh và các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Chương trình con (modun hóa chương trình).

- Các kiểu dữ liệu nâng cao như kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu tệp tin và kiểu con trỏ.

2. Kĩ năng

- Biết xây dựng một chương trình trên máy tính theo cấu trúc chung

- Hiểu được khái niệm thuật toán.

- Biết biểu diễn 1 thuật toán bằng các cách khác nhau (biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng sơ đồ khối, bằng ngôn ngữ lập trình).

- Nắm được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal .

- Xác định được một biến thuộc kiểu dữ liệu cơ bản nào trong bài toán cụ thể.

- Biết sử dụng các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán cụ thể.

- Biết xây dựng và lựa chọn chương trình con phù hợp với yêu cầu của bài toán.

- Biết định nghĩa các kiểu dữ liệu nâng cao.

- Hiểu và sử dụng đúng các kiểu dữ liệu nâng cao trong các bài toán cụ thể.

- Hiểu được các phép toán trên các kiểu dữ liệu nâng cao.

- Vận dụng kỹ năng lập trình vào các môn học khác và xây dựng các bài toán quản lý trong thực tế.

3. Thái độ

-  Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy 

học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học).

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Kiến trúc máy 

tính

1. Kiến thức

-  Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, lịch sử và phân loại máy tính.

- Nắm được các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự trong máy tính.

- Hiểu được cấu tạo, chức năng, phân loại và các vấn đề liên quan đến các thành phần của máy tính: CPU, bộ nhớ, mô đun vào – ra, bus.

- Nắm được kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính tiên tiến và phân loại chúng.

2. Kĩ năng

- Vận dụng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại máy tính trong thực tế.

- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và nhận biết được giá trị hiển thị trên máy tính.

- Biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật, phân loại máy tính theo cấu hình các thành phần, sử dụng một số lệnh máy đơn giản.

- Biết các đặc điểm của những máy tính tiên tiến.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); - Năng lực phát triển nghề nghiệp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Nhập môn 

mạng máy tính

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng 

máy tính.

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP.

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6.

- Đánh giá được thực trạng về An toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông tin và 

các bài toàn về An toàn thông tin

2. Kĩ năng

- Phân loại được mạng máy tính; Hiểu được lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng máy tính.

- Sử dụng được một số lệnh cơ bản của Mạng như Ping, traceroute; Cấu hình router sử dụng một số giao thức định tuyến RIP, OSPF,…; Sử dụng 

được một số lệnh cơ bản của FTP; Sử dụng giao diện text để gửi và nhận thư; Sử dụng được phần mềm Wireshark để bắt và phân tích các gói tin ở 

các tầng khác nhau: HTTP, TCP, IP…; Biết cách đánh địa chỉ IP.

- Biết cách sử dụng một số công cụ đảm bảo An toàn thông tin.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội)

-  Năng lực phát triển nghề nghiệp.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước khi học các 

môn cơ sở của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng  mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật 

toán cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ: - Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công 

nghệ thông tin)

4 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Tối ưu hóa 1. Kiến thức

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế.

- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Phương pháp đơn hình.

- Bài toán vận tải.

- Bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu.

- Bài toán tối ưu rời rạc.

- Bài toán cái túi.

- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng thuật toán Gomory.

- Phương pháp nhánh cận.

2. Kĩ năng

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế;

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau.

- Hiểu được bài toán đối ngẫu;

- Hiểu được các định lý đối ngẫu;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đối ngẫu.

- Hiểu được bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên;

- Biết giải các bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên;

- Biết sử dụng phương pháp nhánh cận để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ: 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giảng dạy (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 

kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông).

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ  bản, cácthuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp phân tích 

đánh giá và thiết kết cấu trúc dữ  liệu và thuậ t toán. 

2. Kĩ năng: 

- Sinh viên thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu vàthuật toán cơ bản.

- Có khả năng lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ  liệu  phù hợp để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, chuyên cần.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt động xã 

hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ; 

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu; 

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn.

2. Kĩ năng

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng.

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ;

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Nguyên lý hệ 

điều hành

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành, nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính.

- Biết các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành.

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin.

- Biết cách quản lý tiến trình, quản lý vùng nhớ chính, quản lý các thiết bị ngoại vi và tệp.

2. Kĩ năng

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính

- Biết phân biệt các hệ điều hành

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ.

- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Lập trình 

hướng đối 

tượng

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++..

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  TC 3.0,...

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++.

- Cài đặt môi trường phát triển C++.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++.

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực giáo dục  qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông. Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

110



29 Phân tích và 

thiết kế các hệ 

thống thông tin

1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hai hướng là cấu trúc và hướng đối tượng.

- Nắm được khái niệm về hệ thống thông tin và quy trình phát triển của một hệ thống thông tin.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau:

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. Biết vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng cấu trúc và 

hướng đối tượng.

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML 2.0 vào trong quá trình thiết kế.

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational rose

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực giao tiếp trong 

các mối quan hệ xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin)

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Công nghệ 

phần mềm

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

2. Kĩ năng

- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển 

nghề nghiệp.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo

1. Kiến thức

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử lý tri 

thức.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Lập trình trên 

nền Web

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ (HTML, MYSQL, PHP) 

cho sinh viên CNTT trước khi học và nghiên cứu kiến thức nâng cao cũng như các ngôn ngữ phát triển web khác nhau.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển web: Notpate++, Dreamweaver, ...

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ: HTML, MYSQL, PHP.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Thực hành hệ 

điều hành mạng

1. Kiến thức

- Biết cài đặt RedHat Linux.

- Hiểu cách cấu hình OpenSSH, DHCP, DNS, OpenLDAP, FPT, Samba, Squid, Apache, Email.

- Biết cài đặt Windows Server 2003.

- Quản trị tài khoản người dùng và nhóm.

- Hiểu các chính sách hệ thống và nhóm: Quản lý đĩa, tệp tin, thư mục dùng chung và dịch vụ mạng.

- Biết thiết kế và cài đặt mạng LAN cớ nhỏ.

2. Kĩ năng

- Vận dụng: Cài đặt RedHat Linux.

- Cấu hình OpenSSH, DHCP, DNS, OpenLDAP, FPT, Samba, Squid, Apache, Email. 

- Áp dụng: Cài đặt Windows Server 2003; 

- Quản trị tài khoản người dùng; Quản lý đĩa, tệp tin, thư mục dùng chung và dịch vụ mạng.

- Áp dụng thiết kế và cài đặt mạng LAN cho các cơ quan, doanh nghiệp.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu 

khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Một số vấn đề 

xã hội của 

CNTT

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò, lợi ích của công nghệ thông tin đối với các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

- Biết được lịch sử của ngành máy tính.

- Biết được vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền, thực thi luật bản quyền, vấn đề độc quyền và chống độc quyền

- Hiểu biết về tội phạm tin học, vi trút máy tính và các hình thức tấn công của chúng

- Hiểu biết về thương mại điện tử, chính phủ điện tử, quy trình thực hiện các giao dịch thương mại điện tử.

2. Kĩ năng

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính

- Biết sử dụng một số biện pháp phòng, chống tội phạm tin học và vi rút máy tính 

- Biết thực hiện một số giao dịch về thương mại điện tử, chính phủ điện tử

3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển 

nghề nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 An toàn dữ liệu 1. Kiến thức

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn dữ liệu nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin.

2. Kĩ năng

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ..

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Ngôn ngữ SQL 1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản và các mô hình dữ liệu cổ điển.

- Giới thiệu về SQL Server và MySQL.

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL.

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL.

- Bảo mật trong SQL

2. Kĩ năng

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế.

- Biết cài đặt SQL Server và MySQL.

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và bảng mới.

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL.

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu 

khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Cơ sở dữ liệu 

phân tán

1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán.

2. Kĩ năng

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung.

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán.

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán.

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán.

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt động xã 

hội (năng lực tổ chức các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Đồ họa máy 

tính

1. Kiến thức

- Kiến thức tổng quan về đồ hoạ trên máy tính: các khái niệm, các kỹ thuật đồ họa, ứng dụng của đồ họa máy tính…

- Các thuật toán đồ họa cơ bản: các thuật toán vẽ đường thẳng, vẽ đường tròn và các thuật toán tô màu;

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 2 chiều;

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 3 chiều.

2. Kĩ năng

- Biết các ứng dụng và chế độ hoạt động đồ họa trên màn hình máy tính;

- Biết vận dụng cài đặt các thuật toán đó bằng ngôn ngữ lập trình; 

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa và hiển thị trên màn hình;

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa 3 chiều và hiển thị trên màn hình 2 chiều.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Xử lý ảnh 1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý ảnh số và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực.

2. Kĩ năng

- Hiểu được tổng quan về xử lý ảnh, các phép biến đổi ảnh, các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh.

- Biết và vận dụng được các ứng dụng của xử lý ảnh.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Ngôn ngữ mô 

hình hóa

1. Kiến thức

- Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô hình hóa và các loại biểu đồ của.

- Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ.

- Trình bày về các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa:

- Biểu đồ ca sử dụng (Use Case).

- Biểu đồ lớp (Class Diagram).

- Biểu đồ tương tác (Interactive Diagram).

- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).

- Biểu đồ trạng thái (State Diagram).

- Biểu đồ cài đặt.

2. Kĩ năng

- Nắm được bản chất của phương pháp hướng đối tượng và lịch sử phát triển của của ngôn ngữ mô hình hóa.

- Biết phân biệt các loại biểu đồ của ngôn ngữ mô hình hóa.

- Hiểu bản chất của các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa.

- Biết xây dựng các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa cho bài toán thực tế.

- Biết sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện sáng 

tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ. 

41 Cơ sở lý thuyết 

truyền tin

1. Kiến thức

- Một số khái niệm cơ bản: hệ thống truyền tin, rời rạc hóa thông tin, độ đo thông tin, kênh tin, nhận tin, điều chế.;

- Kiến thức về thông tin: lượng tin riêng, lượng tin, lượng tin tương hỗ, Entropi, thông lương của kênh.

- Kiến thức về mã hóa nguồn: mã Huffman, mã Shannon – Fano, mã dịch vòng;

- Kiến thức về mã hóa chống nhiễu.

2. Kĩ năng

- Hiểu về một hệ thống truyền tin tổng quát trên quan điểm tin tức;

- Biết được các độ đo thông tin;

- Biết các phương pháp biểu biễn mã.

- Biết vận dụng giải các bài toán về xác định lượng tin.

- Biết vận dụng để mã hóa và giải mã một số loại mã cơ bản.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Quản trị mạng 1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được kiến thức cơ bản về router; Định tuyến tĩnh, động; Các giao thức định tuyến Distance vector; VLAN và Frame relay.

- Quản trị mạng, quản trị hệ thống

2. Kĩ năng

- Phân biệt định tuyến tĩnh và động.

- Biết được các giao thức định tuyến Distance vector.

- Hiểu về VLAN và Frame relay.

- Thực hành quản trị mạng thực hiện trên môi trường giả lập các thiết bị của Cisco System.

- Thực hành quản trị hệ thống thực hiện trên hệ điều hành Windows Server 2003.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 - Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành

1.Kiến thức

- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ liệu hợp 

lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập.

3.Thái độ

- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu 

khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, 

sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Hệ điều hành 

UNIX

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản, chức năng, nhiệm vụ củahệ điều hành nói chung và Unix nói riêng, bước đầu làm quen và làm chủ được 

hệ điều hành Unix, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Unix

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Có nền tảng cơ bản để sẵn sàng cho các dự án phát triển ứng dụng trên Unix.

- Có khả năng quản trị hệ điều hành Unix.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Lập trình .NET 1. Kiến thức:

- Hiểu được framework .Net

- Hiểu được lập trình sự kiện

- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,...

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Nhập môn 

khai phá dữ 

liệu

1. Kiến thức: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên cần nắm được những nội dung chủ yếu như sau:

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức; Biết cách phân tích được những thách thức và xu hướng giải quyết trong việc 

phát hiện tri thức; 

- Nắm được kiến thức về cơ sở, cấu trúc của mô hình; Mô hình phân bố xác suất và hàm mật độ, mô hình dữ liệu cấu trúc hóa; Cách giảm kích thước 

không gian nghiên cứu; Cấu trúc mẫu;

- Nắm được quá trình xử lý dữ liệu như: lý do phải xử lý dữ liệu, cách làm sạch dữ liệu, cách tích hợp và truyền dữ liệu, cách nén dữ liệu, rời rạc hóa 

dữ liệu và cấu trúc phân cấp; Đánh giá quá trình khai phá tổ chức  tri thức.

- Nắm được kiến thức về sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Cách tổ chức dữ liệu bằng xác định trên cây quy nạp; Lớp Bayesian; Cách tách 

lớp bằng suy  diễn phản hồi.

- Nắm được các khái niệm cơ bản và thuật toán Apriori, cách sinh ra các luật kết hợp từ tập “thường xuyên cung nhau”; Nắm được khái niệm phân 

tích nhóm, các kiểu dữ liệu trong phân tích nhóm và phương pháp Clustering.

- Hiểu về khai phá dữ liệu WEB; Biết cách tìm kiếm thông tin trên web; Phân cụm web; Phân lớp web và trích chọn thông tin trên web.

2. Kĩ năng: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và công nghệ KDD; Phân tích được nhứng thách thức và xu hướng giải quyết trong KDD; Biết một 

số bài toán điển hình cùa DM và ứng dụng của nó.

- Biết các khái niệm về mô hình và mẫu; Hiểu cấu trúc của mô hình và dự đoán; Phân loại và đánh giá các loại mô hình; Hiểu về cấu trúc mẫu.

- Biết cách xử lý dữ liệu trong thực tế; Hiểu cách đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức.

- Hiểu sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Biết cách tổ chức dữ liệu cụ thể bằng xác định trên cây quy nạp; Hiểu lớp Bayesian và tách lớp 

bằng suy diễn phản hồi.

- Biết các khái niệm cơ bản về luật kết hợp và phân tích nhóm; Vận dụng thuật toán Apriori sinh ra các luật kết hợp, vận dụng thuật toán Clustering 

để phân tích nhóm.

- Biết các khái niệm về khai phá dữ liệu text và dữ liệu web; Phân tích các mô hình biểu diễn text và cơ sở của khai phá dữ liệu text; vận dụng tìm 

kiếm thông tin trên web, phân cụm web, phân lớp web và trích chọn thông tin trên web.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Hệ chuyên gia 1. Kiến thức

- Giới thiệu về hệ chuyên gia.

- Kiến trúc tổng quát của hệ chuyên gia.

- Biểu diễn tri thức và các luật trong hệ chuyên gia.

- Suy luận logic, suy luận tiến/lùi.

- Giới thiệu về hệ MYCIN, các thành phần và phạm vi của hệ MYCIN.

- Điều kiện không chắc chắn.

- Xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và logic mờ.

2. Kĩ năng

- Biết cách tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia.

- Phân tích được đặc trưng, ưu điểm của hệ chuyên gia.

- Biết hệ chuyên gia được ứng dụng vào lĩnh vực nào.

- Hiểu và phân tích được một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia.

- Vận dụng biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia.

- Hiểu các kỹ thuật suy luận và vận dụng nó.

- Hiểu các thành phần của hệ MYCIN.

- Phân tích phạm vi sử dụng của hệ MYCIN.

- Vận dụng xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và dùng logic mờ.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực 

tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Thực tập 

chuyên ngành 1

1. Kiến thức

- Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm quen với môi trường làm

việc thực tế, ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể tại một doanh nghiệp chuyên môn để khi ra trường có được một nền tảng kinh 

nghiệm nhất định. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở thuộc chuyên môn.

2. Kĩ năng

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như:

- Kỹ năng nghiên cứu và thiết kế hệ thống: như phân tích, sưu tập, thống kê số liệu, hình ảnh đồng thời thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng 

thực tế.

- Làm việc độc lập, chịu áp lực và làm việc theo nhóm.

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế và cụ thể.

3. Thái độ

- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập.

- Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ do cơ sở thực tập chỉ định.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị, đạo đức (Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ 

công dân, hiểu biết về các giá trị đạo đức và  ý thức trách nhiệm công dân); Năng lực giao tiếp (Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao); Năng lực hoạt động xã hội (Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội). Năng lực 

phát triển nghề nghiệp.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Thực tập 

chuyên ngành 2

1. Kiến thức

- Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm quen với môi trường làm

việc thực tế, ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể tại một doanh nghiệp chuyên môn để khi ra trường có được một nền tảng kinh 

nghiệm nhất định. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở thuộc chuyên môn để từ đó có được hướng lựa 

chọn nơi làm việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, thực tập chuyên ngành cũng giúp sinh viên với mục đích khảo sát và lấy số liệu, dữ liệu từ 

thực tiễn nhằm bổ trợ cho phần nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp.

2. Kĩ năng

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như:

- Kỹ năng nghiên cứu và thiết kế hệ thống: như phân tích, sưu tập, thống kê số liệu, hình ảnh đồng thời thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng 

thực tế.

- Làm việc độc lập, chụi áp lực và làm việc theo nhóm.

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế và cụ thể.

3. Thái độ

- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập.

- Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ do cơ sở thực tập chỉ định.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị, đạo đức (Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ 

công dân, hiểu biết về các giá trị đạo đức và  ý thức trách nhiệm công dân); Năng lực giao tiếp (Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao); Năng lực hoạt động xã hội (Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội). Năng lực 

phát triển nghề nghiệp.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 14
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50 Thực hành 

chuyên ngành

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có điều kiện củng cố lại những môn học như: Ngôn ngữ lập trình, CTDL & GT, Phân tích thiết kế HTTT, Công nghệ phần mềm. 

Sinh viên có thể tìm hiểu và làm quen với quy trình phát triển phần mềm.

2. Kĩ năng

- Phân tích, thiết kế và xây dựng được các hệ thống thông tin.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành hẹp 

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Các môn bắt buộc
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51 Các vấn đề 

hiện đại của 

công nghệ 

phần mềm

- Môn học tập trung vào việc trang bị những kiến thức tổng quan về các vấn đề hiện đại sử dụng trong công nghệ phần mềm, giúp sinh viên hiểu các 

phương pháp và công cụ để ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

- Môn học được tiến hành dưới dạng xêmina. Lớp học sẽ được chia thành các nhóm từ 2 đến 3 sinh viên. Tùy theo tính thời sự và mặt bằng kiến thức 

của sinh viên, giảng viên chọn và giới thiệu tổng quan trước về chủ đề xêmina.  Các chủ đề của xêmina phụ thuộc vào các hướng nghiên cứu hiện đại 

của Công nghệ Thông tin liên quan đến chuyên ngành Công nghệ phần mềm như:  Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm dựa theo thành phần, 

Các vấn đề về sử dụng lại và tái kỹ nghệ, Mô hình hóa phần mềm, Các phương pháp hình thức trong phát triển phần mềm, Hệ thời gian thực và hệ 

thống nhúng…

- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học trong chương trình đào tạo đại học như là: Ngôn ngữ lập trình C, Công nghệ phần mềm, Phân tích 

và thiết kế các hệ thống thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10

52 Ngôn ngữ Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  NetBin, Eclipse,

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java.

- Cài đặt môi trường phát triển Java.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java.

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Truyền thông 

đa phương tiện

1. Kiến thức: 

- Thu  được  những  hiểu  biết  cơ  bản  về  truyền  thông  đa  phương  tiện  như  các chuẩn nén ảnh, nén video và các giao thức truyền thông đa 

phương tiện. 

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu của lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

2. Kĩ năng: 

- Biết được các độ đo thông tin, các ứng dụng của truyền thông đa phương tiện

- Biết sử dụng kỹ thuật phù hợp để mã hóa đối tượng cụ thể.làm tốt vai trò thành viên/lãnh đạo nhóm triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu.

- Biết cách sử dụng giao thức phù hợp cho bài toán cụ thể.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức trong sử dụng thông tin đa phương tiện để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông.

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm và tư liệu đa phương tiện để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương 

tiện.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn
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54 Nhập môn 

chương trình 

dịch

1. Kiến thức

- Giới thiệu về chương trình dịch, các giai đoạn và các thành phần chính của một chương trình dịch, một số công cụ phát triển chương trình dịch.

- Vai trò, khái niệm, các thuật toán phân tích từ vựng; 

- Vai trò, các phương pháp phân tích cú pháp cơ bản, các phương pháp phân tích cú pháp hiệu quả; 

- Vai trò và cách xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa.

- Vai trò của sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích;

- Mã ba địa chỉ và cú pháp điều khiển sinh mã ba địa chỉ trong sinh mã trung gian; 

- Mã máy đích và sinh mã đích đơn giản.

2. Kĩ năng

- Hiểu các giai đoạn của chương trình dịch.

- Xác định được các thành phần của một chương trình dịch.

- Biết lựa chọn công cụ phù hợp để phát triển chương trình dịch.

- Vận dụng các thuật toán để phân tích từ vựng.

- Vận dụng phương pháp phân tích Top-down và Bottom-up để phân tích cú pháp cơ bản.

- Vận dụng phương pháp phân tích LL, LR để phân tích cú pháp hiệu quả; 

- Xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa.

- Vận dụng sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích cho bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Quản trị dự án 

phần mềm

1. Kiến thức: Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của quản trị dự án. Đứng trên vai trò của người quản trị dự án, biết cách đánh giá và lựa 

chọn dự án mang lại lợi ích cao. Biết cách tổ chức cơ cấu bộ máy, nắm được các yêu cầu về tố chất của giám đốc dự án, nguyên tắc lãnh đạo và xây 

dựng đội ngũ dự án. Biết cách lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ và xem xét để phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để thực hiện dự án. Nắm 

được việc kết thúc thành công của một dự án.

2. Kĩ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác thiết lập, quản lý và thẩm định các dự án. Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng 

hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề quản trị dự án. Có kỹ  năng đề xuất, phân tích và thuyết trình trước công chúng

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực vận động 

người khác tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp 

tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn 

công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành dự 

án phát triển 

phần mềm

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước khi học các 

môn cơ sở của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng  mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật 

toán cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng 

trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực vận động 

người khác tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp 

tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn 

công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Phát triển phần 

mềm trên thiết 

bị di động

1. Kiến thức

- Các khái niệm căn bản về lập trình trên thiết bị di động.

- Nền tảng phát triển công nghệ di động.

- Các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động.

- Tổng quan về J2ME.

- Môi trường phát triển cho J2ME, MIDP.

- Lập trình giao diện người dùng với MIDP.

- Lập trình lưu trữ dữ liệu với MIDP.

- Lập tình mạng với MIDP.

2. Kĩ năng

- Biết các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động.

- Biết chọn lựa các công cụ phù hợp nhất để lập trình trên thiết bị di động.

- Biết cài đặt và thiết lập môi trường phát triển cho J2ME, MIDP.

- Biết sử dụng MIDP để lập trình giao diện ngời dùng, lưu trữ dữ liệu và lập trình mạng.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Lập trình hợp 

ngữ

Mục tiêu môn học

1. Kiến thức

- Hiểu về bộ xử lý Intel – 8086 và địa chỉ ngoại vi.

- Hiểu các ngắt DOS và BIOS.

- Biết cấu trúc chương trình hợp ngữ và các bước tạo chương trình hợp ngữ; Các lệnh đơn giản trong lập trình hợp ngữ; Các cấu trúc cơ bản; Ngăn 

xếp và thủ tục; Xử lý chuỗi và số.

2. Kĩ năng

- Phân biệt cách xử lý phần cứng Intel – 8086, thanh ghi và cờ, bộ nhớ của Intel – 8086.

- Vận dụng một số ngắt DOS và BIOS.

- Áp dụng xây dựng chương trình hợp ngữ với các lệnh đơn giản, các cấu trúc cơ bản, ngăn xếp và thủ tục, xử lý chuối và số; Áp dụng xây dựng các 

chương trình điều khiển thiết bị.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4

59 Thực hành 

chuyên ngành

1.Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể.

2.Kỹ năng: Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến khoa học máy tính. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, kỹ 

năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.

3.Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho theo thang 

điểm 10): Tham gia đầy đủ các buổi học; 

Chuẩn bị bài nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 

Trọng số 1/10.

Đánh giá sản phẩm: Trọng số 9/10

Các môn bắt buộc

Chuyên ngành Khoa học máy tính
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60 Các vấn đề 

hiện đại của 

khoa học máy 

tính

- Kiến thức: Giúp sinh viên tiếp cận với một số chủ đề thời sự của KHMT và biết phương pháp học kiến thức mới nhờ nhóm và tự học .

- Kỹ năng: Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc, hiểu và trình bày kiến thức mới trong môi trường nhóm theo các mức khác nhau để thảo luận và 

cùng nắm bắt một lĩnh vực mới.

- Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10

61 Xử lý tiếng nói 1. Kiến thức: 

- Kiến thức chung về tín hiệu tiếng nói và xử lý tín hiệu tiếng nói: bản chất của tín hiệu tiếng nói, cơ chế tạo tiếng nói, phân loại tiếng nói, các kỹ 

thuật biểu diễn tiếng nói và một số ứng dụng của xử lý tiếng nói.

- Các mô hình cho tín hiệu tiếng nói; Các mô hình trong miền thời gian cho tín hiệu tiếng nói.

- Kiến thức về các đơn vị tiếng nói; Mô hình phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. Kiến thức về tổng hợp tiếng nói: công nghệ tổng hợp tiếng nói, các 

phương pháp tổng hợp tiếng nói;

- Kiến thức về nhận dạng tiếng nói: phương pháp nhận dạng ngữ âm – âm vị học, phương pháp nhận dạng mẫu

2. Kĩ năng: 

- Biết cách biểu diễn tín hiệu tiếng nói;

- Biết được các ứng dụng của xử lý tiếng nói.

- Biết cách sử dụng mô hình thích hợp để xử lý tiếng nói.

- Biết được các đơn vị tiếng nói: tần số lấy mẫu, tần số cơ bản, nhiễu…

- Biết cách phân tích phổ tín hiệu tiếng nói.

- Biết cách lựa chọn công nghệ, phương pháp phù hợp để nhận tổng hợp tiếng nói;

- Biết cách lựa chọn phương pháp phù hợp để nhận dạng tiếng nói.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

- Năng lực hợp tác; 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; 

- Năng lực nghiên cứu khoa học; 

- Năng lực ngoại ngữ; 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn
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62 Học máy 1.  Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Phần mềm công cụ WEKA.

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Các phương pháp học có giám sát.

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát.

2.  Kỹ năng: 

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Sử dụng được phần mềm công cụ WEKA phục vụ lĩnh vực học máy.

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát.

- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Xử lý tín hiệu 

số

1. Kiến thức

- Trình bày được thông tin và tín hiệu; Các tín hiệu số cơ bản, cách biểu diễn chúng, các phép toán thao tác với tín hiệu số; Một số hệ thống số.

- Nêu lên được kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền Z; Kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số.

2. Kĩ năng

- Biểu diễn được tín hiệu số

- Vận dụng được các phép toán để thao tác với tín hiệu số;

- Sử dụng được các phép biến đổi: biến đổi Z, Z ngược, Fourier, Fourier nhanh;

- Biểu diễn được hệ thống trên miền Z và miền tần số.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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64 Nhập môn 

phân tích 

thống kê dữ 

liệu

1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của thống kê dữ liệu, cách tổ chức và tổng hợp các thông tin bằng số.

- Mối quan hệ giữa một tập hợp nhỏ và một tập hợp lớn.

-  Các mẫu ngẫu nhiên và việc sử dụng xác suất.

- Sử dụng các đặc trưng của mẫu để suy ra các đặc trưng của quần thể.

- Lập kế hoạch cho các nghiên cứu thống kê.

- Nắm chắc các kiến thức về các kiểu biến và các cách tổ chức, biểu diễn dữ liệu.

- Nắm chắc các kiến thức về số đo vị trí như: Mode, Median, Mean, các số đo về dự biến thiên như: miền giá trị (range), độ lệch chuẩn trung bình 

(Mean Deviation), độ lệch chuẩn, sử dụng SPSS tính độ lệch chuẩn và phương sai.

- Nắm được các kiến thức về bảng tần xuất 2x2, bảng nhiều chiều và hệ số tương quan.

- Nắm được các kiến thức về phân bố xác suất, phân bố chuẩn và phân bố lấy mẫu.

- Các kiểu ước lượng và cách dùng SPSS để tìm khoảng cách tin cậy.

- Nắm chắc các khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết như cách hình thành, các kết quả, các thống kê, miền bác bỏ.

- Các ứng dụng của kiểm định giả thuyết.

2. Kĩ năng

- Hiểu bản chất của thống kê dữ liệu.

- Vận dụng các khái niệm cơ bản của thống kê dữ liệu vào phân tích thống kê dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng các cách tổ chức và biểu diễn dữ liệu cho dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng kiến thức về các số đo vị trí và số đo về dự biến thiến để thống kê dữ liệu thực tế.

- Vận dụng các cách tổ chức dữ liệu nhiều biến để tổ chức dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng các cách phân bố và các kiểu ước lượng để phân tích và thống kê dữ liệu cụ thể.

- Hiểu các khái niệm về kiểm định giả thuyết.

- Ứng dụng kiểm định giả thuyết vào kiểm định quần thể.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4. Năng lực: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận dụng các 

kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Lý thuyết nhận 

dạng

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của môn nhận dạng, biết nhận dạng theo một số phương pháp, lựa chọn được một 

số ứng dụng của nhận dạng. Sinh viên có thể tiếp tục làm khóa luận theo hướng nghiên cứu này.

2. Kỹ năng: Cài đặt một số thủ tục đơn giản về nhận dạng và phân loại

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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66 Tính toán song 

song

1. Kiến thức:

- Những khái niệm cơ bản về tính toán song song.

- Kiến trúc máy tính song song.

- Bộ nhớ trong máy tính song song.

- Các mạng kết nối các thành phần của máy tính song song.

- Các khái niệm liên quan đến chương trình dịch và các hệ điều hành.

- Giới thiệu các mô hình lập trình song song và các ngôn ngữ lập trình song song.

- Sự phụ thuộc dữ liệu và đồ thị phụ thuộc dữ liệu, các khái niệm biến đổi chương trình.

- Các mô hình lập trình song song.

- Thiết kế các chương trình song song.

- Các thuật toán song song.

2. Kỹ năng: 

- Hiểu những khái niệm cơ bản về tính toán song song.

- Nắm được kiến trúc máy tính song song.

- Hiểu rõ bộ nhớ trong máy tính song song.

- Nắm được các mạng kết nối các thành phần của máy tính song song.

- Biết các khái niệm liên quan đến chương trình dịch và các hệ điều hành.

- Nắm được các mô hình lập trình song song và các ngôn ngữ lập trình song song.

- Hiểu sự phụ thuộc dữ liệu và đồ thị phụ thuộc dữ liệu, các khái niệm biến đổi chương trình.

- Hiểu rõ về các mô hình lập trình song song.

- Hiểu rõ thiết kế các chương trình song song và có thể áp dụng trong xây dựng các chương trình song song.

- Hiểu rõ và có thể áp dụng các thuật toán song song trong lập trình song song.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thị giác máy 

tính

1. Kiến thức

- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính;

- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng.

2. Kĩ năng

- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh;

- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực nghiên cứu khoa học

- Năng lực ngoại ngữ

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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68 Tương tác 

người - máy

1. Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản của HCI.

- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng.

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng.

- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng.

- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu.

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác.

- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

2. Kỹ năng: 

- Hiểu các khái niệm của HCI.

- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không.

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng.

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI.

- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu.

- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI.

- Xây dựng được prototype.

- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác.

- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát triển nghề 

nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV 7 HK8

HK8

HK8

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 

Khóa luận tốt nghiệp

Các môn chuyên ngành thay thế
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I 22

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức của đại cương

Ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng cho K44,45)
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học; Có khả 

năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng phê 

phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ: Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư 

tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại; Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những 

nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về: Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

133



Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Khối kiến thức chuyên ngành

Khối kiến thức cơ bản 10

13 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các môn cơ sở 

của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng  mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật 

toán cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Xác suất và 

Thống kê

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản của xác suất và thống kê như: Xác suất của biến cố, Xác suất có điều kiện, Sự độc lập của các 

biến cố, Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết, Hồi quy tuyến tính.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê để tiếp cận và giải quyết các bài toán liên quan đến xác suất và thống kê trong thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Tập hợp logic 

và đại số tuyến 

tính

1. Kiến thức: 

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học;

- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại;

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về không gian vector, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đồng thời, biết vận dụng kiến thức về 

không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học.

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng sử dụng đúng ngôn ngữ toán học;

- Sử dụng thành thạo kiến thức tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic Toán để trong các bài toán tính toán, về ngôn ngữ lập trình, thuật toán…

- Kỹ năng về tính toán: 

- Tìm cơ sở và xác định số chiều của không gian vecto, tính toán công thức đổi cơ sở và tọa độ;

- Cách tính đinh thức;

- Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản.

- Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế.

- Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Ngôn ngữ hình 

thức và 

Automat

1. Kiến thức: 

- Sinh viên cần nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, các máy 

turing. Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức.

- Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với các otomat 

hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống.

- Trình bày được cấu trúc toán học của máy Turing, xây dựng các hàm tính được bằng máy Turing. Trình bày được mối liên hệ giữa máy Turing với 

thuật toán, đánh giá được độ phức tạp thuật toán dựa trên cấu trúc các máy Turing.

- Thực hiện cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây 

dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh.

2. Kĩ năng: Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất 

của thuật toán và độ phức tạp tính toán.

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Tối ưu hóa 1. Kiến thức

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế.

- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Phương pháp hình học

- Phương pháp đơn hình.

- Mô hình hóa bài toán thực tế

2. Kĩ năng

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế;

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính;

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc 43

18 Lập trình cơ sở 1. Kiến thức

- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.

- Các thành phần cơ bản và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C.

- Các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao trong ngôn ngữ lập trình C.

- Chương trình con, cấu trúc và tệp trong ngôn ngữ lập trình C.

2. Kĩ năng

- Biết các thành phần trong ngôn ngữ lập trình C.

- Hiểu cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C.

- Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để xây dựng các ứng dụng trong thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lập trình 

hướng đối 

tượng

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Notpate++,  TC 3.0,...

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++.

- Cài đặt môi trường phát triển C++.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++.

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu

1.Kiến thức

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ; 

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu; 

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn.

2.Kĩ năng

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng.

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ;

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tiếng Anh cho 

Công nghệ 

Thông tin

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy tính, lịch sử 

và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên 

internet.

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành 

công nghệ thông tin.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản.

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn 

giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu 

môn học

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo

1. Kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật 

xử lý tri thức.

2. Kĩ năng: Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học.

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Nhập môn 

mạng máy tính

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng 

máy tính.

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP.

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ.

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6.

- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông tin và các 

bài toàn về An toàn thông tin.

2. Kĩ năng

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả năng cấu 

hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp phân tích 

đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ  liệu và thuật toán. 

2. Kĩ năng: 

- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản.

- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Phân tích và

thiết kế các hệ

thống thông tin

1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối tượng.

-  Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin.

2. Kĩ năng: Sau khi học xong, sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau:

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. 

- Thành thạo trong việc dùng các biểu đồ và vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng đối tượng.

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, làm bài tập đầy đủ.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Thiết kế web 1. Kiến thức: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và xử lý ảnh với Photoshop.

- Thiết kế giao diện website với CSS.

2. Kĩ năng: 

- Sử dụng được phần mềm Photoshop để thiết kế và xử lý ảnh

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ: HTML.

- Thiết kế được giao diện Website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kĩ năng thiết kế web; tạo ham mê học tập.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 An toàn thông 

tin

1. Kiến thức

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. Phân tích 

đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và mạng.

2. Kĩ năng

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, yếu tố kỹ 

thuật. Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống Malware, công nghệ 

An toàn thông tin.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu

1. Kiến thức

- Giới thiệu về SQL Server.

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL.

- Bảo mật trong SQL.

2. Kĩ năng

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế.

- Cài đặt được SQL.

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới.

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL.

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể.

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Lập trình Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên 

các tập tin.

2. Kĩ năng: Sau khi học sinh viên:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++,  NetBin, Eclipse

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java.

- Cài đặt môi trường phát triển Java.

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java.

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thực tế.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Công nghệ 

phần mềm

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

2. Kĩ năng

- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn.

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Lập trình 

ASP.NET

1 Kiến thức:

- Hiểu được framework .Net

- Hiểu được lập trình sự kiện, cấu trúc trang ASP

- Hiểu được Web Server IIS, Master page.

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình ASP.NET

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Visual Studio, SQL Server,...

- Biết cách lập trình sự kiện với Web.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Thực tập 

chuyên ngành

7 HK8

33 Thực hành 

chuyên ngành

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có điều kiện củng cố và tổng hợp lại những môn học giúp sinh viên có thể xây dựng được một phần mềm hay một dự án về mạng.

2. Kĩ năng

- Xây dựng được một phần mềm hay dự án về mạng.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

- Hình thành kỹ năng làm việc với dự án thực.

- Phát triển kỹ năng làm việc theo dự án.

3. Thái độ

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Thương mại 

điện tử

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại 

điện tử, 

- Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống. 

- Nắm được những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở Việt Nam hiện nay.

- Cung cấp kiến thức về các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử 

- Biết được các rủi ro và cách phòng tránh các rủi ro trong thương mại điện tử

2. Kĩ năng: Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu.

3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Lập trình trên 

thiết bị di động

1. Kiến thức

- Tổng quan về các nền tảng điện thoại di động

- Tổng quan về nền tảng Android.

- Quy trình thiết kế ứng dụng trên Android

- Activity

- Quy trình thiết kế giao diện ứng dụng Android

- Xử lí sự kiện

2. Kĩ năng

- Phân tích được đặc điểm của các kiến trúc nền tảng Android.

- Sử dụng được các thư viện trong nền tảng Android để xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java trong công cụ Eclipse.

- Phân tích và thiết kế được ứng dụng bao gồm: dữ liệu, giải thuật và giao diện

- Cài đặt được các phân tích thiết kế bằng ngôn ngữ Java. Kiểm thử trên thiết bị ảo và thiết bị thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Kiến trúc máy 

tính

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử và phân loại máy tính, kiến trúc máy tính, cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính.

- Hiểu được cách tổ chức, chức năng của các thành phần trong máy tính như:  CPU, bộ nhớ, tập lệnh, kiến trúc RISC, CISC, kĩ thuật pipeline, hệ 

thống vào ra…

-  Nắm vững một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính 

2. Kĩ năng

- Sinh viên có kĩ năng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại chúng.

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm và các dạng biểu diễn dữ liệu trên máy tính như: số nguyên, số thực, kí tự...

- Biết kiểm tra các thông số  kĩ thuật, phân loại máy tính và sử dụng một vài lệnh máy cơ bản.

- Nhận biết rõ đặc điểm của một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính.

3. Thái độ

-  Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Nguyên lý hệ 

điều hành

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần 

và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành.

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình,  vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và tệp.

- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa.

2. Kĩ năng

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, các hệ điều hành

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ, cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file.

- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, tiến trình và lập lịch cho đĩa.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực 

tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 40

Tự chọn Công nghệ phần mềm 30

38 Dự án phần 

mềm 1

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể.

- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế.

2.Kỹ năng: 

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, 

kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác.

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Dự án phần 

mềm 2

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể.

- Sinh viên nắm được các kiến thức, thông tin yêu cầu, đòi hỏi năng lực… về vị trí công tác mà sau khi ra trường dự kiến sẽ làm việc.

- Sinh viên vận dụng tốt các vấn đề cơ bản mang tính nguyên lý và kiến thức lý thuyết công nghệ về chuyên ngành nhằm phục vụ cho các vị trí làm 

việc trong thực tế gồm:

  + Tham gia triển khai và vận hành hệ thống máy tính, bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị máy tính, ứng dụng các sản phẩm CNTT trong công tác văn 

phòng, văn thư, lưu trữ…;

  + Tham gia thiết kế và xây dựng (lắp đặt, thi công) các hệ thống mạng máy tính cả phần cứng vật lý và phần mềm điều hành, quản trị (thiết lập, vận 

hành…) hệ thống mạng máy tính…;

  + Tham gia tích cực và chủ động thiết kế các sản phẩm đồ họa trong công nghiệp,

xây dựng, mỹ thuật… và ứng dụng thành thạo các sản phẩm CNTT phục vụ các công việc liên quan đến đồ họa trong thực tế.

  + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Web bằng các công nghệ tiên tiến.

  + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trên các thiết bị điện thoại di động bằng các công nghệ tiên tiến.

  + Tham gia nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT theo

hướng hiện đại phục vụ cho các lĩnh vực trong thực tế bằng công nghệ cao như các công nghệ ứng dụng trong tin-sinh học, ứng dụng dựa trên tính 

toán mềm, ứng dụng dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng trong khai phá dữ liệu, …

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết tự xác định các bài toán ứng dụng thông qua các công việc trong thực

tế, vận dụng sâu sắc những kiến thức chuyên môn vào công việc thực tế. Đặc biệt, SV biết tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với sự đòi hỏi của các 

vị trí công việc trong thực tế.

- Sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, các hoạt động liên quan đem lại

hiệu quả nhóm.

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác.

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

- Sinh viên được hình thành và tăng cường các kỹ năng mềm khác như tác phong làm

việc, phong cách giao tiếp...

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Lập trình Shell 1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Nguyên tắc cơ bản của các shell và các kịch bản shell (shell script)

- Thiết lập biến môi trường shell

- Tạo các kịch bản và gỡ lỗi

2. Kĩ năng

Có khả năng viết các kịch bản shell

Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

-  Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Quản trị dự án 

phần mềm

1. Kiến thức: 

Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, quản lý rủi ro, 

điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án.

2. Kĩ năng: 

- Biết một số kỹ năng quản lý dự án

- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Kiểm thử phần 

mềm

1. Kiến thức:

- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm

- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử

- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Lập trình Swift 1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Swift để có thể lập trình các ứng dụng cho di động. 

2. Kĩ năng: 

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho di động.

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Lập trình 

Spring

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Spring để có thể lập trình ứng dụng cho di động. 

2. Kĩ năng: 

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động.

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Công nghệ thieets kế ứng dụng cho thiết bị di động.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Lập trình 

Xamarin

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình Xamarin để có thể lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động trên nền tảng Android, iOS và 

Windows Phone. 

2. Kĩ năng: 

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động.

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – xây dựng ứng dụng cho các thiết bị di động.

3. Thái độ:

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Phương pháp 

hình thức

1. Kiến thức

- Giới thiệu tổng quan về phương pháp hình thức: ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,…

- Giới thiệu về ngôn ngữ đặc tả hình thức Z và phương pháp B.

2. Kĩ năng

- Biết ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,… của phương pháp hình thức.

- Hiểu về ngôn ngữ đặc tả hình thức, cụ thể là ngôn ngữ đặc tả Z.

- Hiểu về phương pháp B (The B method).

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Lập trình 

nhúng

1. Kiến thức

- Trang bị cho người học những kiến thức, những công nghệ về thiết kế phần cứng và xây dựng phần mềm cho các hệ thống nhúng.

2. Kĩ năng

- Thiết kế được phần cứng và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình để xây dựng hệ thống nhúng.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Lập trình song 

song

1. Kiến thức

- Xác định thuật ngữ thường được sử dụng trong lập trình song song.

- Mô tả các kiến trúc song song khác nhau, các mạng liên kết nối, các mô hình lập trình và các thuật toán.

- Đưa ra một vấn đề, phát triển một thuật toán song song hiệu quả để giải quyết nó.

- Đưa ra một thuật toán song song, thực hiện nó bằng cách sử dụng MPI, OpenMP, Pthreads, hoặc một sự kết hợp của MPI và OpenMP.

2. Kĩ năng

- Có khả năng phân tích và xây dựng các chương trình song song.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

-  Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Lập trình 

Python

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python: Python, biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh.

- Biết cách nhập xuất dữ liệu trong Python.

- Biết cách lập trình hàm trong Python: Định nghĩa hàm và cách lập trình hàm trong Python. 

- Biết cách sử dụng các dữ liệu có cấu trúc trong ngôn ngữ Python.

- Hiểu được cách thiết kế module trong Python: Khái niệm về module và các kỹ thuật lập trình xây dựng các module.

- Hiểu được phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Python: Khai báo, định nghĩa lớp, sử dụng các đối tượng bằng ngôn ngữ Python.

- Hiểu được các loại lỗi, ngoại lệ và cách lập trình xử lý lỗi, ngoại lệ.

2. Kĩ năng

- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ Python.

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong Python.

- Có khả năng phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trong Python.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

-  Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Lập trình C# 

với Windows 

Form

1 Kiến thức:

- Hiểu được framework .Net

- Hiểu được lập trình sự kiện

- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,...

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Lập trình Web 

với Java

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ lập trình web cho sinh 

viên CNTT.

2. Kĩ năng: 

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Ngôn ngữ R 1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ R: biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh.

- Nắm vững các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Array, Data Frame, …

- Nắm được cách nhập xuất dữ liệu trong R với các tập tin như TXT, CSV, Excel, …

- Nắm được cấu trúc chương trình trong R.

2. Kĩ năng

- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ R.

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu trong R.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

-  Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Lập trình Web 

với PHP&My 

SQL

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về Internet

- Nêu được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web.

- Nêu được cú pháp, ý nghĩa của các câu lệnh và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ PHP

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của MySQL 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web.

2. Kĩ năng: 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP.

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm.

- Biết cách xuất bản và phát hành một website.

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng web thực tế.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn Mạng máy tính và truyền thông 30

54 Quản trị thiết 

bị mạng

1. Kiến thức:

- Hiểu biết về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng.

- Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch và khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi.

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Cấu hình và cài đặt các thiết bị phần cứng mạng.

- Thiết kế, vận hành hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Quản trị hệ 

thống mạng cơ 

bản với 

Window server

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ.

- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016.

2. Kĩ năng

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm.

- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Quản trị hệ 

thống mạng 

nâng cao với 

Window server

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ.

- Hiểu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của từng loại dịch vụ trong Windows sever. 

2. Kĩ năng

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm.

- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

4 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 An ninh mạng 1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được các nguyên lý kỹ thuật an ninh mạng.

- Biết được các kiến thức về kỹ thuật sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng.

- Hiểu các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS.

- Hiểu các kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: remote access security, web security, bufer overflow.

2. Kĩ năng

- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng.

- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Quản trị mạng 

với Linux

1 Kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về HĐH Linux Server.

- Kiến thức về máy chủ Mail Server.

- Kiến thức về các công cụ quản trị trên nền HĐH Linux Server.

- Kiến thức về các dịch vụ cốt lõi.

- Các vấn đề về bảo mật hệ thống trên nền HĐH Linux Server

2  Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Cài đặt và cấu hình HĐH Linux Server

- Sử dụng và vận hành thành thạo HĐH Linux Server

- Quản trị và khai thác các dịch vụ trên nền HĐH Linux Server

- Duy trì và bảo mật hệ thống mạng.

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Giao thức 

LDAP

1. Kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về giao thức LDAP.

- Kiến thức về mô hình LDAP.

- Kiến thức về phương thức hoạt động LDAP

- Kiến thức về cấu trúc của LDAP.

- Kiến thức về phần mềm OpenLDAP

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Cấu hình LDAP

- Sử dụng LDAP Service để quản trị hệ thống

- Sử dụng thành thạo phần mềm OpenLDAP

- Sử dụng LDAP để triển khai, duy trì và bảo mật hệ thống mạng.

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Truyền thông 

đa phương tiện

1. Kiến thức: 

- Sau khi học xong, sinh viên cần hiểu được  những  kiến thức  cơ  bản  về hệ thống truyền  thông  đa  phương  tiện (ĐPT), dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật 

nén dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông ĐPT, và các vấn đề liên quan.   

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực truyền thông ĐPT.

2. Kĩ năng: 

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần truyền thông ĐPT, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, module 

trong truyền thông ĐPT.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera, máy quét ảnh, máy thu âm, máy chiếu,…

- Biết cách sử dụng phần mềm để làm ra sản phẩm ĐPT để truyền thông, quảng bá.

- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức trong sử dụng thông tin ĐPT để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông.

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm 

và tư liệu ĐPT để cung cấp các dịch vụ truyền thông ĐPT.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Khai phá dữ 

liệu

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Biết được kiến thức chung về khai phá dữ liệu web và một số kiến thức toán hoạc cho việc khai phá dữ liệu web

- Biết cách khai phá sử dụng web: phân tích mẫu truy cập web, phân tích xu hướng cá nhân.

- Hiểu được bài toán, cấu trúc và hoạt động của máy tìm kiếm, cách phân tích và đánh chỉ số từ đó vận dụng vào hệ thống tìm kiếm trên web.

- Nắm được khuynh hướng phát triển của khai phá dữ liệu web.

2. Kĩ năng

- Phân loại được khai phá dữ liệu text và khai phá dữ liệu web.

- Vận dụng các phương pháp biểu diễn văn bản và một số vấn đề về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt trong khai phá dữ liệu web.

- Biết cách khai phá dữ liệu trong web, khai phá đồ thị web, khai phá cấu trúc trang web.

- Nắm được các bài toán cũng như các thuật toán điển hình dùng cho khai phá dữ liệu web từ đó vận dụng vào thực tế.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Lập trình XML 1. Kiến thức:

- Lịch sử ra đời, ý nghĩa, công dụng và các lĩnh vực ứng dụng của ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML.

- Kiến thức về DTD (Document Type Definition) v à XML Schema cũng như khả năng sử dụng chúng để quy định cấu trúc một tài liệu XML.

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo XML để thao tác trên các tài liệu XML

- Kỹ năng lập trình với dữ liệu được tổ chức dưới dạng tài liệu XML.

- Kỹ năng sử dụng XML để tổ chức, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu XML.

- Ứng dụng tốt các công nghệ DTD, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và thực hiện phần mềm.

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

3 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Quản trị Mail 

Server

1. Kiến thức:

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Mail Server và các tính năng của nó.

- Kiến thức về máy chỉ Mail Server.

- Kiến thức về người nhận và danh sách người nhận

- Kiến thức về truy cập, lưu trữ trong Mail Server.

- Một số tool hệ thống Mail Server: Mdaemon, Exchange,…

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Cấu hình và cài đặt máy chủ Mail Server.

- Quản trị máy chủ Mail Server

- Quản lý người nhận và danh sách người nhận

- Quản lý truy cập trong Mail Server.

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Nhập môn Big 

Data

1. Kiến thức:

- Hiểu được Big Data là gì.

- Hiểu được, kiến trúc, vị trí tầm quan trọng của Big Data.

- Hiểu được các loại CSDL hỗ trợ Big Data.

- Hiểu được cách thức lưu trữ, tìm kiếm, khai thác Big Data

- Sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:

- Nắm được kiến trúc của Big Data

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :  Hadoop, MapReduce, HDFS..

- Biết cách khai thác dữ liệu với Hive.

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…).

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Đánh giá hiệu 

năng mạng

1. Kiến thức

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Trang bị những kiến thức cơ bản về hiệu năng hệ thống mạng máy tính: những khái niệm và phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, ... 

- Ứng dụng một số phương pháp mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng.. 

- Nắm được một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản nâng cao hiệu năng mạng.

2. Kĩ năng

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hiệu năng mạng.

- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng như: NS-2…

- Biết một số kỹ thuật cơ bản để nâng cao hiệu năng mạng.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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66 Định tuyến và 

mở rộng hệ 

thống mạng

1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về:

- Hiểu về các khái niệm định tuyến, phân loại các giao thức định tuyến và giải thuật định tuyến.

- Hiểu sâu về cơ chế hoạt động của các giao thức định tuyến điển hình trên mạng IP, mạng thế hệ mới cùng với ưu và nhược điểm.

- Biết cách thiết kế giao thức định tuyến và mở rộng hệ thống mạng.

2. Kĩ năng

- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng.

- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

2 HK4-

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn khác 10

67 Điện toán đám 

mây

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây…

- Giới thiệu công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu NoSQL, 

điện toán đám mây và dữ liệu lớn. 

- Các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây, sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây… 

2. Kĩ năng

- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau.

- Hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

3 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Tương tác 

người - máy

1. Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản của HCI.

- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng.

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng.

- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng.

- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu.

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác.

- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

2. Kỹ năng: 

- Hiểu các khái niệm của HCI.

- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không.

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng.

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI.

- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu.

- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI.

- Xây dựng được prototype.

- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác.

- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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69 Cơ sở dữ liệu 

phân tán

1. Kiến thức

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán.

2. Kĩ năng

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung.

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán.

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán.

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán.

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Lý thuyết đồ thị 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản cần thiết về lĩnh

vực lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và xử lý tín hiệu  cho sinh viên CNTT trước khi học các 

môn cơ sở của ngành CNTT.

2. Kĩ năng: 

- Sinh viên phải biết cách vận dụng và thực hiện bài toán thực tế đến chương trình. 

- Hiểu về các yếu tố cơ bản của đồ thị. Hiểu và cài đặt được các dạng bài toán tìm kiếm trên đồ thị. 

- Hiểu và cài đặt được các bài toán tìm đường đi ngắn nhất và chu trình. 

- Hiểu và cài đặt được các bài toán duyệt cây.

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ.

- Sinh viên tìm tòi sáng tạo, độc lập tư duy có hiệu quả

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn.

3 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Phân tích và 

thiết kế thuật 

toán

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức về thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phương pháp phân tích thuật toán và các chiến lược thiết kế thuật 

toán.

- Nắm vững một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản .

- Từ những kiến thức về phân tích và thiết kế thuật toán, người học có thể vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong 

thực tế.

2. Kĩ năng

- Đánh giá được độ phức tạp thời gian của các thuật toán thông thường.

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế.

- Sử dụng được một vài chiến lược thiết kế thuật toán đơn giản.

3. Thái độ

- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

3 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Nhập môn xử 

lý ngôn ngữ tự 

nhiên

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: văn phạm và vấn đề phân tích cú pháp, đặc trưng và văn phạm 

tăng cường, các phương pháp phân tích thống kê…

- Vấn đề ngữ nghĩa và các dạng thức logic, phân giải sự đa nghĩa, liên kết cú pháp và ngữ nghĩa, các chiến lược cho diễn dịch ngữ nghĩa. 

2. Kĩ năng

-   Sử dụng được các kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các bài toán thực tế có liên quan đến khai phá và xử lý thông tin trên ngôn ngữ tự 

nhiên.

-   Viết được các đoạn trình đơn giản để hệ thống hiểu được ngôn ngữ tự nhiên.

3. Thái độ

-  Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

-  Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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73 Xử lý tiếng nói 1. Kiến thức: Nội dung chính của môn học này này là cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng nói, bản chất của tín hiệu tiếng nói, các phương pháp 

xử lý tiếng nói và ý nghĩa ứng dụng của xử lý tiếng nói trong nhiều lĩnh vực hiện nay.

2. Kỹ năng: Hiểu các khái niệm cơ bản. Biết và vận dụng các phương pháp xử lý tiếng nói. Hiểu các ứng dụng của xử lý tiếng nói.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát triển nghề 

nghiệp

HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Học máy 1. Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy.

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Các phương pháp học có giám sát.

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát.

2. Kỹ năng: 

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy.

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất.

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát.

- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát.

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Nhập môn 

phân tích 

thống kê dữ 

liệu

1. Kiến thức:

- Học xong môn học này, sinh viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết 

và phân tích các dữ liệu, từ đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát 

triển của thực tế. 

- Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình thành trên 

các tập dữ liệu thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows ngay tại lớp học.

2. Kỹ năng: 

- Biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu.

- Biết rút ra các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế.

- Rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình thành trên các tập dữ liệu 

thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát triển nghề 

nghiệp.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

76 Lý thuyết nhận 

dạng

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của môn nhận dạng, biết nhận dạng theo một số phương pháp, lựa chọn được một 

số ứng dụng của nhận dạng. Sinh viên có thể tiếp tục làm khóa luận theo hướng nghiên cứu này.

2. Kỹ năng: Cài đặt một số thủ tục đơn giản về nhận dạng và phân loại

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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77 Thị giác máy 

tính

1. Kiến thức

- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính.

- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng.

2. Kĩ năng

- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh.

- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế.

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo; Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

2 HK5, 

HK6

Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7 HK8

Khóa luận tốt nghiệp

Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp

78 Dự án cuối 

khóa

4 HK7

79 Môn học cuối 

khóa

3 HK7

I Các học phần chung 11

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

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

2. Kĩ năng

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

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

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

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

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

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

đời sống cộng đồng xã hội.

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2.3. Thạc sĩ Khoa học máy tính
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2 Ngoại ngữ 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

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

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

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

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

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

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 CT, PP và KN 

dạy học hiện 

đại

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

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

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

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

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở 

4 Các hệ cơ sở 

dữ liệu nâng 

cao

Nắm được các kiến thức về các hệ cơ sở dữ liệu, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu và các thể hiện của chúng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

lớn, các hệ phân tán.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Phân tích và 

thiết kế thuật 

toán

Vận dụng được kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng các thuật toán phục vụ cho các chương trình ứng dụng trong thực tế 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Nguyên lý và 

quy trình 

CNPM

Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm. Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Lí thuyết độ 

phức tạp tính 

toán

Cung cấp cho học viên những khái niệm về độ phức tạp thuật toán, từ đó hình thức hóa thành lý thuyết về sự tính toán. Trong đó ta quan tâm tới việc 

Giải được hay Không giải được của một bài toán và việc giải quyết một bài toán, nếu bài toán là giải được, thì cần thực hiện trong bao lâu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Quản trị mạng Nắm vững kiến thức về mạng, hệ điều hành mạng, các dịch vụ mạng,  một số thủ thuật bảo mật và quản trị mạng. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống thông tin

Nắm vững các kiến thức về phương pháp luận và các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống thông tin. Sử dụng được các kiến thức về phân tích 

và thiết kế hệ thống để thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho các tổ chức kinh tế, xã hội

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Quản trị và 

phát triển dự 

án phần mềm

Các kiến thức và lý luận nền tảng của quản trị phần mềm: khởi tạo và xác định phạm vi dự án, lập kế hoạch dự án, các vấn đề liên quan khi thực hiện 

dự án, xem xét và đánh giá dự án, kết thúc dự án.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Phương pháp 

luận lập trình

Cung cấp cho người học những kiến thức về phương pháp luận lập trình, văn phạm, cú pháp, nguyên lý cơ bản về lập trình, dữ liệu, nguyên lý điều 

khiển…

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Mạng và 

truyền dữ liệu 

nâng cao

Hiểu được các khái niệm về mạng truyền dữ liệu, sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu, các nguyên lý tổ chức, khai thác dữ liệu trên các 

mạng máy tính. Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các phần mềm mạng nhằm tận dụng tối ưu các tài nguyên mạng

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Logic mờ và 

ứng dụng

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lôgic mờ, cơ sở dữ liệu mờ, lý thuyết khả năng, lập luận xấp xỉ ... và các ứng dụng của nó. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

luận NCKH 

chuyên ngành

Cung cấp cho người học những kiến thức chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và các đặc thù của việc nghiên cứu, giải quyết vấn đề 

trong tin học. Sử dụng được các kiến thức đã học để xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học trong tin học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Phân tích 

thống kê dữ 

liệu

học viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu, từ 

đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Các hệ thống 

thông minh

Hiểu được khái niệm về các hệ thống thông minh, cách biểu diễn tri thức và các phương pháp lập luận. Vấn đề trợ giúp ra quyết định và xây dựng 

kho dữ liệu… các tác tử thông minh

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Mã hóa thông 

tin và ứng dụng 

Hiểu được các vấn đề về bảo mật thông tin, các hệ mật mã khóa bí mật, các hệ mã khóa công khai, phương pháp chứng thực và ứng dụng bảo mật 

trong mạng máy tính.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III  Các học phần chuyên ngành

18 Xử lý song 

song và phân 

tán

Hiểu được các khái niệm về kiến trúc máy tính song song, các mô hình lập trình song song, thuật toán song song, cơ sở dữ liệu song song và phân 

tán…

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Mạng Nơron 

và ứng dụng

Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng Nơron, các loại mạng Nơron, các hệ thống tích hợp mạng Nơron với hệ mờ và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Khai phá dữ 

liệu

Hiểu được các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá mẫu dữ liệu: phương pháp cây 

quyết định, phương pháp phân loại và hồi quy…và một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Học máy Giới thiệu cho sinh viên các phương pháp học máy cơ bản, bao gồm các thuật toán, kỹ thuật và cài đặt 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Hệ hỗ trợ 

quyết định

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ hỗ trợ ra quyết định, các cách tiếp cận trong việc phát triển hệ hỗ trợ này 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Công nghệ tri 

thức và ứng 

dụng

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ tri thức. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Các hệ mã 

nguồn mở

Nắm được kiến thức tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở, vai trò của các hệ điều hành mã nguồn mở, xu hướng phát triển của phần mềm mã 

nguồn mở và các ứng dụng của một số phần mềm mã nguồn mở này

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Giải thuật di 

truyền và ứng 

dụng

Hiểu được giải thuật di truyền, đây là một giải thuật mô phỏng lại quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên vào các bài toán tối ưu hóa, từ đó đưa 

ra lời giải tốt (có thể không là tối ưu nhất) khi mà không thể đưa ra được một thuật giải chính xác hay việc vét cạn các trường hợp là bất khả thi

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Lập trình hàm Cung cấp cho người học những nguyên lí lập trình hàm, kiến thức cơ bản và nâng cao về kĩ thuật lập trình hàm: định nghĩa hàm, cách vào, ra dữ liệu, 

tổ chức và cấp phát bộ nhớ

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 An toàn và bảo 

mật dữ liệu

Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin, mã cỗ điển, mã công khai, chữ ký điện tử, giấu tin 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Lập trình logic Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Prolog, ngữ nghĩa và một số kĩ thuật lập trình được ứng dụng tương đối phổ biến trong 

lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Các mô hình 

dữ liệu

Nắm vững các kiến thức về mô hình dữ liệu nói chung và một số loại mô hình dữ liệu thường được sử dụng: mô hình thực thể - liên kết, mô hình 

phân cấp, mô hình hướng đối tượng, mô hình quan hệ, mô hình dữ liệu dạng khối

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Phương pháp 

luận thiết kế 

phần mềm

Hiểu được các thách thức trong phát triển phần mềm và cung cấp các phương pháp thiết kế phần mềm, đặc biệt là phương pháp thiết kế hướng đối 

tượng

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

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

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

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

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

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

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

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3. Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh
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2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; Có 

thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực  hợp tác trong khi làm 

việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

178



Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II.1 Khối kiến thức của nhóm ngành 

13 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức:  

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên:

- Có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh.

- Có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc viết về các chủ đề chuyên ngành quen thuộc.

- Có thể đọc, dịch và hiểu được những tài liệu chuyên ngành cơ bản đến phức tạp.

- Nắm được những thuật ngữ chuyên ngành cơ bản.

2. Kỹ năng:  

- Nắm được một số những kỹ năng dịch chuyên ngành cơ bản

- Phát huy khả năng giao tiếp, khả năng đọc dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành 

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

thống kê trong 

Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường trong quốc phòng- an ninh.

2. Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa .

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4. Năng lực:

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê.

- Có năng lực làm việc theo nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15  Học thuyết 

Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

chiến tranh, 

quân đội và 

bảo vệ Tổ quốc

1. Kiến thức: Hiểu  được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa; Trình bày được những nét chính quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ quốc (nguồn gốc, bản chất, các kiểu 

chiến tranh, quy luật chiến tranh); Hiểu và phân tích  được những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

2. Kỹ năng: Biết tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện khác nhau; vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng; Có khả 

năng phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa; giá trị tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa về bản chất, chức năng, nhiệm vụ, sức mạnh chiến đấu của Quân 

đội nhân dân Việt Nam; Có năng lực giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường trung cấp, 

cao đẳng, đại học; Biết cách rèn luyện những kỹ năng quân sự cần thiết của người giáo viên.

3. Thái độ: Hình thành nhân cách phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo; Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỷ luật và tác 

phong quân sự mẫu mực; Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao 

trình độ kiến thức.

4. Năng lực: Phẩm chất chính trị, trách nhiệm công dân, năng lực giáo dục qua dạy học môn học, kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

năng lực tham gia các hoạt động xã hội, năng lực vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Tâm lý học 

quân sự

1. Kiến thức:  

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học quân sự.

- Nắm được đặc điểm nhân cách, sự  tác động của biến đổi kinh tế - xã hội đến nhân cách học sinh, sinh viên; những yêu cầu tâm lý trong giáo dục, 

xây dựng nhân cách học sinh, sinh viên. 

- Hiểu được tâm lý học tập thể học sinh, sinh viên và cơ sở tâm lý của việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.

- Nắm được đặc điểm của chiến tranh hiện đại và tác động của nó đối với tâm lý học sinh, sinh viên và tập thể học sinh, sinh viên.

- Nắm được nội dung và biện pháp chuẩn bị tâm lý cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Trình bày được khái niệm, hiểu được bản chất của chiến tranh tâm lý  và cách phòng chống chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch.

- Nắm được các kênh tác động tư tưởng, các thủ đoạn, phương tiện của chiến tranh tâm lý và các biện pháp phòng, chống chiến tranh tâm lý.

- Nắm được kỹ năng giao tiếp của người giáo viên, giảng viên quốc phòng và an ninh.

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát triển nhân cách học sinh. 

- Nhận dạng được các thủ đọan chiến tranh tâm lý của địch.

- Có kỹ năng định hướng các dư luận tích cực và các tin đồn tiêu cực.

- Biết động viên khích lệ học sinh chuẩn bị tâm thế cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Biết tự điều chỉnh bản thân, tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Thái độ:

- Chuyên cần hăng say học tập, nghiên cứu tìm hiểu và biết liên hệ thực tế.

-  Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần đoàn kết, chủ động trong việc tự xây dựng và hoàn thiện nhân cách sinh viên.

4. Năng lực: Phẩm chất chính trị; năng lực giáo dục qua dạy học môn học; kiến thức khoa học nền tảng, liên môn, bổ trợ; trách nhiệm công dân, đạo 

đức nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu cá nhân người học; năng lực tìm hiểu tập thể lớp; năng lực giải quyết các tình huống sư phạm, năng lực giáo dục 

học sinh có các hành vi không mong đợi, năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội, năng lực 

giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; năng lực giao tiếp với học sinh; năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực vận động mọi người tham 

gia các hoạt động xã hội.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Giáo dục học 

quân sự

1. Kiến thức:

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục quân sự; quá trình sư phạm trong nhà trường quân sự.

- Phân tích được bản chất, quy luật của quá trình dạy học; nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường quân sự;

- Hiểu và trình bày được các đặc trưng và nguyên tắc giáo dục; công tác quản lý quá trình giáo dục học sinh, sinh viên

- Trình bày được cấu trúc nội dung văn hóa sư phạm của người giáo viên, giảng viên GDQP và AN.

2. Kỹ năng:

- Có các kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh liên quan đến công tác giáo dục gia đình trong giai đoạn hiện nay.

- Có kỹ năng rèn luyện, phát triển hoàn thiện văn hóa sư phạm.

- Biết vận dụng kiến thức quân sự vào qua strinhf huấn luyện học sinh.

3. Thái độ:

- Có thái độ tôn trọng vao trò công tác giáo dục học sinh.

- Thể hiện đúng phong các sư phạm, phát huy vai trò của người giáo viên GDQP và AN trong nhà trường.

4. Năng lực:

- Phẩm chất chính trị: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Trách nhiệm công dân; đạo đức nghề nghiệp; năng lực tmf hiểu cá nhân người học; năng lực tìm hiểu tập thể lớp; năng lực giải quyết các tình huống 

sư phạm; năng lực giáo dục học sinh có các hành vi không mong đợi; năng lực phi không mong đợi; năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; 

năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; năng lực giao tiếp với học sinh; năng lực tham gia các hoạt động xã hội, năng lực vận động người 

khác tham gia các hoạt động xã hội.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Công tác 

Đảng, công tác 

chính trị trong 

QĐND Việt 

Nam

1. Kiến thức

 - Hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) trong quân đội;

- Hiểu và phân tích được những nguyên lý, quy luật; nguyên tắc, chế độ; phương hướng, nhiệm vụ; nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; 

- Nắm vững các nội dung cơ bản về công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chi bộ, chi đoàn và công tác thi đua trong quân đội.

2.  Kỹ năng

Biết nhìn nhận và khẳng định những tư tưởng, quan điểm, việc làm đúng; phê phán, khắc phục những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, những hành động 

sai trái về Đảng; 

- Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay;

- Biết quán triệt và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng trong quân đội vào điều kiện thực tế;

- Có khả năng đảm nhiệm vị trí người cán bộ chính trị cấp phân đội trong quân đội;

- Biết vận dụng sáng tạo vào công tác Đoàn thanh niên trong nhà trường để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên về mọi mặt, tích cực tham gia 

xây dựng Đảng

3. Thái độ

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng;

- Có thái độ khách quan, khoa học và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Giáo dục người học đi theo con đường của Đảng, Bác đã lựa chon.

4. Năng lực

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có lòng yêu quê hương đất nước, 

ý chí căm thù giặc sâu sắc

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Nâng cao nhận thức tư duy về lý luận, biết xen xét đánh giá một sự vật, hiện tượng một cách khách quan, 

toàn diện lịch sử, cụ thể. 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Các môn khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự

- Trách nhiệm công dân: Bảo vệ sự trong sang của chủ ngĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhan dân và chế độ xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp: Xây dựng được tinh thần đoàn kết gắn bó trong tập thể lớp học, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập. 

Có tinh thần đấu tranh phê binh và tự phê bình mạnh dạn, thẳng thắn.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Điều lệnh quản 

lý bộ đội

1. Kiến thức:

Hiểu và nắm vững các nội dung cơ bản của Điều lệnh quản lý bộ đội (chức trách và mối quan hệ quân nhân; Lễ tiết tác phong quân nhân; Chế độ làm 

việc, sinh hoạt, học tập và công tác; Đóng quân, canh phòng; Quản lý quân nhân và tài sản quân nhân; Khen thưởng và xử phạt; Khiếu nại, tố cáo; 

Mười lời thề danh dự quân nhân, mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân). 

2. Kỹ năng: 

Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp, tác phong công tác khoa học cho bản thân. Xây dựng nền nếp học 

tập, công tác chính quy, khoa học trong tập thể lớp và nhà trường.

3. Thái độ:

Cầu thị, tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; năng lực giáo dục qua giảng 

dạy môn học; khả năng, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ giảng dạy ở trường phổ thông; năng lực 

quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục; năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Thể thao quốc 

phòng

1. Kiến thức:

Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về thể thao quốc phòng, thông qua tập luyện để phát triển các tố chất về thể lực, nâng cao sức khỏe toàn diện; Nắm 

vững và phân tích được các động tác võ cơ bản, võ đồng diễn, biết tổ chức thực hành huấn luyện, thi đấu và luyện tập nâng cao; Nắm chắc điều lệ và 

quy tắc thi đấu các nội dung bắn súng bộ binh, ném lựu đạn xa trúng hướng và chạy vũ trang.

2. Kỹ năng: 

Thành thạo các động tác võ cơ bản, võ đồng diễn; Có kỹ năng huấn luyện đội tuyển của nhà trường để tham gia thi đấu các nội dung ba môn quân sự 

phối hợp do các ngành, các cấp tổ chức.

3. Thái độ: 

Hiểu đúng về tầm quan trọng của sức khỏe đối với đời sống con người; Có sự tôn trọng và thái độ ủng hộ đối với các hoạt động thể dục thể thao của 

nhà trường và của lớp; Xây dựngcho học sinh có ý thức, thói quen và niềm say mê luyện tập để rèn luyện thân thể.

4. Năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù môn học): năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; khả năng, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ 

trợ, nền tảng; có phẩm chất chính trị; trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ, học tập; kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ giảng dạy ở trường 

phổ thông; năng lực dạy học tích hợp; năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

21 Địa hình quân 

sự

1. Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình: khái niệm, phân loại; Ký hiệu địa vật, dáng đất; chữ viết tắt và các ký hiệu quân 

sự trên bản đồ;Nắm vững tác dụng, cấu tạo, cách sử dụngcác phương tiện: ống nhòm, địa bàn, thước chỉ huy; Hiểu rõ ứng dụng của bản đồ số trong 

lĩnh vực quân sự; nắm chắc các quy định về công tác bảo quản, giữ gìn trang thiết bị.

2. Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng các phương tiện chỉ huy xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu, sử dụng bản đồ ngoài thực địa đáp ứng với yêu cầu huấn 

luyện chiến đấu; Thành thạo sử dụng bản đồ ngoài thực địa, ống nhòm, thước chỉ huy, địa bàn; cách đo tính diện tích trên bản đồ, đi góc phương vị.

3. Thái độ: Trân trọng các tri thức khoa học kỹ thuật quân sự; Hình thành thói quen khoa học khi tác nghiệp bản đồ, thói quen bảo quản giữ gìn trang 

thiết bị quân sự.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các 

khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp ngôn ngũa và phi 

ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Công sự, thuốc 

nổ, vật cản, vũ 

khí tự tạo

1. Kiến thức: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về các loại công sự, vật cản được sử dụng trong chiến đấu; Nắm vững những vấn đề chung về thuốc nổ, 

vũ khí tự tạo và thiết bị bắn tập trong huấn luyện chiến đấu.

2. Kỹ năng: Thành thạo trong xây dựng các loại hầm hào, công sự trận địa, biết bố trí và khắc phục các loại vật cản;  Biết tính toán thuốc nổ và gói 

buộc lượng nổ; biết sử dụng lượng nổ phù hợp trong sản xuất và trong các tình huống chiến đấu cụ thể; Biết sử dụng các loại vũ khí tự tạo, có thể tự 

tạo được một số loại vũ khí đơn giản; Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3. Thái độ: Có thái độ tôn trọng và kế thừa những tri thức quân sự và truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông (cách sử dụng phương tiện sẵn có 

để đánh giặc độc đáo, thông minh, sáng tạo) trong lịch sử; Củng cố, phát huy ý thức giữ gìn và kế thừa những giá trị vật chất, tinh thần quý báu của 

dân tộc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các 

khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi 

ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Chiến thuật tổ, 

tiểu đội bộ binh

1. Kiến thức:

- Nắm vững vị trí, nhiệm vụ của tổ, tiểu bộ binh trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự;

- Hiểu và phân tích được cáckiến thức cơ bản về yêu cầu chiến thuật, cách đánh và hành động của tổ, tiểu đội bộ binh trong công tác chuẩn bị và thực 

hành đánh chiếm các mục tiêu.

2. Kỹ năng:

- Trên cương vị Tổ trưởng, Tiểu đội trưởng bội binh nhận nhiệm vụ của cấp trên và giao nhiệm vụ cho tổ tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng;

- Biết quan sát địch, địa hình, xác định cách đánh, hiệp đồng chiến đấu;

- Biết công tác tổ chức chuẩn bị và thành thạo hành động chỉ huy tổ, tiểu bộ binh trong chiến đấu; 

- Xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu;

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, tập bài chiến thuật và giảng dạy sau này.

3. Thái độ:

- Xác định rõ nhiệm vụ được giao và ý chí quyết tâm trong tập bài chiến thuật;

- Tuân thủ nghiêm túc mệnh lệnh của giáo viên và kỷ luật chiến trường.

4. Năng lực: trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực 

hợp tác thích ứng.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Chiến thuật 

trung đội bộ 

binh

1. Kiến thức: 

- Nắm vững vị trí, nhiệm vụ, khả năng chiến đấu  của trung đội bộ binh khi làm nhiệm vụ đột kích 1 và trong chiến đấu phòng ngự;

- Hiểu và phân tích được tình hình địch, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến thuật, cách đánh của trung đội bộ binh trong các nhiệm vụ cụ thể;

- Nắm chắc nội dung hành động của trung đội trước, trong và sau chiến đấu.

2. Kỹ năng:

- Trên cương vị Trung đội trưởng nhận nhiệm vụ của cấp trên và giao nhiệm vụ cho trung đội tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng;

- Biết đánh giá tình hình địch, tình hình địa hình, hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ cho các tiểu đội, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu với cấp trên và đơn 

vị bạn;

- Biết công tác tổ chức chuẩn bị và thành thạo chỉ huy trung đội bộ binh trong các hành động chiến đấu;

- Xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu;

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tập bài và trong giảng dạy sau này.

3.Thái độ:

- Xác định rõ nhiệm vụ được giao và ý chí quyết tâm trong chỉ huy trung đội tập bài.

- Tuân thủ nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu và kỷ luật thao trường.

4. Năng lực: trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực 

hợp tác thích ứng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 30

Bắt buộc 28

25 Động tác đội 

ngũ từng người

1. Kiến thức: Hiểu và thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ từng người có súng.

2. Kỹ năng: Thực hiện đúng, thành thạo các động tác cơ bản đội ngũ từng người có súng; Thực hiện đúng, thành thạo các động tác đội ngũ từng 

người không có súng; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN ở trường trung học 

phổ thông.

3. Thái độ: Có ý thức tự rèn luyện để không ngừng bổ sung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của Giáo dục 

& đào tạo đối với giáo viên Giáo dục quốc phòng &an ninh.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các 

khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng moonh ọc sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình 

thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; 

năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

3 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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26 Đội ngũ đơn vị 1. Kiến thức: Hiểu và nắm vững thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn.

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác điều khiển (chỉ huy) tập hợp đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội; Thực hiện được động tác điều khiển (chỉ 

huy) tập hợp đội hình cơ bản của đại đội, tiểu đoàn; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình 

GDQP&AN ở trường trung học phổ thông;  Biết vận dụng vào các hoạt động chung của nhà trường.

3. Thái độ: Ý thức được vai trò của cá nhân trong các hoạt động tập thể; nâng cao trách nhiệm xây dựng tinh thần đồng đội, rèn luyện tính kỷ luật.

4. Năng lực:  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ 

năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện 

và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của 

học sinh; năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

27 Vũ khí bộ binh 1. Kiến thức: Nhận biết được các loại vũ khí và hỏa khí đi cùng bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững tác dụng, tính năng, cấu 

tạo, nguyên lý chuyển động của súng, đạn các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững nguyên tắc, động tác tháo lắp 

thông thường, cách lau chùi bảo quản các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54).

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác tháo lắp thông thường súng AK, CKC; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng 

quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  Biết sử dụng các loại vũ khí bộ binh vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3. Thái độ: Nhận thức được vai trò quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu; Có thái độ trân trọng và yêu quý vũ khí; nâng cao ý thức bảo quản, 

giữ gìn vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn về người và vật chất, vũ khí trang bị trong huấn luyện.

4. Năng lực: phẩm chất chính trị; trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ 

năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện 

và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lựcdạy học phân hóa; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực 

thiết kế các công cụ đánh giá kết quả dạy học; năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Lý thuyết bắn 

và quy tắc bắn 

súng bộ binh

1. Kiến thức: Nắm được các kiến thức cơ bản; sự cháy của thuốc phóng, sức giật và góc nảy của đường đạn trong nòng; chuyển động của đầu đạn, 

các dạng đường đạn ý nghía và thực tiễn,, khoảng nguy hiểm, khoảng che đỡ, khoảng an toàn của đường đạn ngoài nòng; nắm được các nội dung quy 

tắc chung của súng bộ binh (AK, CKC, B40, B41, K54).

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN Trung học phổ thông. Biết kiến 

thức vận dụng kỹ năng sử dụng các loại vũ khí bộ binh vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3. Thái độ: Nhận thức được vai trò lý luận chung, tầm quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu; Có thái độ tìm hiểu mở rộng lý luận chung về 

lý thuyết và quy tắc bắn súng bộ binh; nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn về người và vật chất, vũ khí trang bị trong 

huấn luyện.

4. Năng lực: Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; Kiến thức, kỹ 

năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hóa; 

Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Kỹ thuật bắn 

súng bộ binh

1. Kiến thức: Nắm vững một số nội dung cơ bản về tư thế, động tác bắn và kiểm tra, hiệu chỉnh súng bộ binh. Nắm vững yếu lĩnh, tư thế động tác 

chuẩn bị, thực hành và kết thúc huấn luyện, phương pháp kiểm tra bắn tại chỗ các loại súng bộ binh (AK, CKC, K54).

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ các loại súng AK, CKC, K54. Biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bằng súng AK, CKC, 

K54. Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  Biết vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3. Thái độ: Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị. Thực hiện đúng động tác cơ bản trong luyện tập và bắn kiểm tra, quy tắc bảo đảm an toàn con 

người, vật chất, vũ khí trang bị  trong huấn luyện và chiến đấu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ 

trợ, nền tảng; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 

Năng lực dạy học phân hóa, năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK2 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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30 Lựu đạn và kỹ 

thuật ném lựu 

đạn

1. Kiến thức: Nắm vững tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của một số loại lựu đạn. Nắm vững quy tắc sử dụng lựu đạn và tư thế động tác ném 

lựu đạn, đảm bảo an toàn an toàn người và vũ khí trang bị trong huấn luyện, kiểm tra. 

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác ném lựu đạn, đảm bảo an toàn người và vũ khí trang bị. Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội 

dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc.

3. Thái độ: Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị. Thực hiện đúng quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và chiến đấu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ 

trợ, nền tảng; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 

Năng lực dạy học phân hóa; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Chiến thuật cá 

nhân

1. Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa, yêu cầu chiến thuật; nắm vững được các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu của các nhân.

- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu, các loại địa hình, địa vật; nắm vững tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật, quan sát phát hiện chỉ thị mục 

tiêu trong chiến đấu.

- Hiểu được yêu cầu chiến thuật; nắm vững được hành động của từng người trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự. 

2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các tư thế động vận động trong chiến đấu, biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình và trong các tình huống diễn ra.

- Thực hiện được hành động của cá nhân trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tập bài và giảng dạy sau này.

3. Thái độ: Luôn gắn ý thức địch tình trong huấn luyện các tình huống chiến thuật, có hành động bí mật, khẩn trương, linh hoạt.

4. Năng lực (Năng lực chung, năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền 

tảng. Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. Năng lực 

dạy học phân hóa. Năng lực dạy học tích hợp. Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. Năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Năng lực tự 

học tập, bồi dưỡng.

3 HK3 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

32 Lịch sử, truyền 

thống quân đội 

và công an

1. Kiến thức:

- Hiểu và trình bày được quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam anh 

hùng.

- Hiểu và phân tích được những bài học kinh nghiệm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân qua các giai đoạn và thời kỳ cách mạng 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung  "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam" trong chương trình 

GDQP&AN trung học phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Bồi dưỡng tình cảm và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội và Công an nhân dân.

- Củng cố niềm tin vào sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam .

4. Năng lực:

- Trách nhiệm công dân: Xây dụng tốt mối đoàn kết gắn bó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào quân đội khi đất nước 

cần.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:Giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, Bác, nhân dân và chề độ xã hội chủ nghĩa, có lòng yêu quê hương đất nươc, ý chí căm thù giặc.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Nâng cao lòng tự hòa  về truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta, Quân đội nhan dan và Công an 

nhân dân.

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Bổ trợ môn học nghệ thuật quân sự Việt Nam, Việt Nam đánh giặc giữ nước.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Công tác bảo 

đảm hậu cần, 

quân y

1. Kiến thức: Nắm được hệ thống tổ chức hậu cần và công tác bảo đảm hậu cần trong QĐND Việt Nam. Nắm được kỹ thuật đào và sử dụng bếp 

Hoàng Cầm; kỹ thuật mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại. Nắm được công tác bảo đảm vệ sinh trong hành, trú quân dã ngoại. Hiểu được 

nguyên nhân, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng biện pháp đơn giản. Nắm được kiến thức cơ bản ban đầu về các kỹ 

thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.  

2. Kỹ năng: Biết cách đào bếp Hoàng Cầm và mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại Biết vận dụng kiến thức đã học vào các tổ chức hoạt động dã 

ngoại trong thực tế cuộc sống.  Biết cách xử lý đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường; biết băng những vết thương và ứng dụng các phương tiện 

sẵn có tại chỗ. Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương. Biết vận dụng kiến thức đã học vào 

dạy học nội dung "Phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

3. Thái độ: Ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong thời bình và trong thời chiến. Có thái độ tích cực, 

nhiệt tình, sẵn sàng cứu giúp người gặp khó khăn, tai nạn. Xây dựng tinh thần “mình vì mọi người”. Luôn lạc quan, bình tĩnh xử trí mọi tình huống; 

biết tự cứu chữa, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập. Năng lực giáo dục qua giảng 

dạy môn học. Kiến thức, kỹ năng các khoa học nền tảng, liên môn, bổ trợ. Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. Năng lực đánh giá kết quả 

học tập của học sinh. Năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Đường lối 

quân sự của 

Đảng cộng sản 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng như:  về chiến tranh nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Hiểu được những nội dung cơ bản về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

2. Kỹ năng:Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân" trong chương 

trình GDQP&AN trung học phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối và vận động nhân dân thực hiện đường lối quân sư của Đảng.

- Có ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc.

4. Năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 -  Phẩm chất chính trị

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

 - Tự học, tự nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Lịch sử chiến 

tranh và nghệ 

thuật quân sự 

Việt nam

1. Kiến thức: Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, 

tài thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức đã học để giáo dục khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong HS.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam" trong chương trình GDQP&AN 

trung học phổ thông. 

3. Thái độ: Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ 

gìn trật tự an 

toàn xã hội

1. Kiến thức: 

- Hiểu và nêu được các khái niệm: An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; trật tự an toàn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; “Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ; quần chúng, vận động quần chúng, vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc.

- Trình bày được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, 

bạo loạn lật đổ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Trách nhiệm của HS với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; tác hại của ma túy và trách nhiệm 

của HS, SV trong phòng chống ma túy" trong chương trình môn học Công dân với Tổ quốc ở trung học phổ thông. 

3. Thái độ: xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống chiến lược 

“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: Chọn 1 trong số các môn sau 2

37  Lịch sử chiến 

tranh và nghệ 

thuật quân sự 

thế giới

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học

- Trình bày được những nét chính về chiến tranh, chế độ tuyển mộ và tổ chức trang bị quân đội trong các thời đại: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư 

bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa.

- Hiểu và phân tích được sự phát triển của nghệ thuật quân sự trong các thời đại: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa.

- Trình bày được các giai đoạn chính của cuộc chiến tranh và sự phát triển của lực lượng vũ trang trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.

- Hiểu và phân tích được nghệ thuật quân sự Xô-Viết và của các nước Anh, Mỹ, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng các kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới để lý giải các xung đột vũ trang trên thế giới hiện nay.

- Có tư duy sáng tạo trong vận dụng những kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới vào học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công 

tác sau này.

3. Thái độ: 

- Kiên quyết đấu tranh lên án các cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm lược, phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột; ủng hộ các cuộc chiến tranh 

chống xâm lược, chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

- Củng cố niềm tin  vững chắc vào sự phát triển của lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, với nhân dân.

- Biết vận dụng đường lối nghệ thuật quân sự thế giới vào dạy học liên môn

- Nắm chắc kiến thức đã học xây dựng lòng yêu nước, yêu CNXH.

- Sẵn sàng tham gia xây dựng LLVT khi Tổ quốc cần.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Hiểu biết về 

quân đội nước 

ngoài

1. Kiến thức: Hiểu được những nét khái quát về đất nước, con người các nước trong khu vực Đông Nam Á; Nắm được sơ lược quá trình hình thành 

và phát triển của quân đội các nước về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị trong chiến đấu. Nắm được tổ chức, biên chế và nhiệm vụ trong tác chiến 

của quân đội Mỹ.

2. Kỹ năng: 

- Từ việc hiểu biết về Quân đội các nước, qua đó có thể rút ra được những điểm mạnh, yếu.

- Biết so sánh giữa Quân đội ta với Quân đội các nước trong khu vực Đông Nam Á.

3. Thái độ: 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá về lực lượng vũ trang các nước trong khu vực Đông Nam Á và quân đội Mỹ.

- Liên hệ với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam để khơi dậy niềm tự hào, xây dựng niềm tin, đề cao trách nhiệm 

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù): 

 - Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập.

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. 

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học. 

- Năng lực quản lý lớp học.

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Luật hình sự 

và tố tụng hình 

sự

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ những khái niệm trong luật;

- Trình bày được những nội dung cơ bản về Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự; 

- Nắm vững đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự trong thực tiễn;

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của Luật một cách hiệu quả; 

- Biết áp dụng những kiến thức cơ bản của Luật vào thực tiễn; Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn 

mực của pháp luật;

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

3. Thái độ:

- Có thái độ tin tưởng tuyệt đối vào tính đúng dắn, nghiêm minh của pháp luật;

- Tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

4. Năng lực (Năng lực chung, năng lực đặc thù): 

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm

- Năng lực giáo dục học sinh có các hành vi không mong đợi

- Năng lực vận động, giáo dục thuyết phục học sinh chấp hành pháp luật nhà nước.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Vũ khí hủy 

diệt lớn

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ tính năng, đặc điểm chiến đấu, tính chất tác hại của một số loại vũ khí hủy diệt lớn;  Nắm chắc cách phân loại và các phương tiện địch 

thường sử dụng vũ khí hủy diệt lớn; Hiểu và phân tích được các nguyên tắc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Các loại khí tài phòng chống; 

- Nắm được hành động của phân đội trong chiến đấu khi địch tập kích vũ khí hủy diệt lớn.

2. Kỹ năng: 

- Có kiến thức cơ bản, biết được đặc điểm, tác hại và cách phòng chống một số loại vũ khí hủy diệt lớn địch có thể sử dụng trong chiến tranh tương 

lai.

- Biết sử dụng các loại khí tài phòng độc khi địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

3. Thái độ: Củng cố ý thức tự bảo vệ, đề phòng địch sử dụng các loại vũ khí hủy diệt lớn trong chiến tranh.

4. Năng lực:

 - Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập.

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. 

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng.

- Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học. 

- Năng lực quản lý lớp học.

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thông tin tác 

chiến điện tử 

và phòng 

chống địch 

tiến công hỏa 

lực bằng vũ 

khí công nghệ 

cao

1. Kiến thức: Hiểu rõ các thông tin về tác chiến điện tử và khả năng tác chiến điện tử của địch; Nắm chắc các biện pháp phòng chống tác chiến điện 

tử của địch trong chiến tranh hiện đại; Hiểu và phân tích được vị trí vai trò của chiến tranh thông tin. Hiểu rõ tính năng chiến đấu, đặc điểm nổi bật 

và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch; Nắm chắc các biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao trong 

chiến tranh hiện đại.

2. Kỹ năng: Đánh giá được điểm mạnh, yếu trong tác chiến điện tử của địch hiện nay;Biết vận dụng triển khai các biện pháp phòng chống tác chiến 

điện tử của địch vào thực tế. Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa vũ khí công nghệ cao với vũ khí thông thường; Biết vận dụng linh hoạt 

các biện pháp phòng chống vũ khí công nghệ cao đơn giản.

3. Thái độ: 

Không dao động, lo ngại khi địch sử dụng các phương tiện và biện pháp tác chiến điện tử; Không chủ quan mất cảnh giác trước các thủ đoạn tác 

chiến điện  của địch. Xây dựng quan điểm nhận thức đúng đắn.  

Không tuyệt đối hóa vũ khí công nghệ cao và trình độ tác chiến của địch trong chiến tranh dễ gây tư tưởng hoang mang lo sợ trước nhữngđòn tấn 

công của địch;

4. Năng lực: 

- Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập.

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. 

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng. 

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Hiểu biết về 

phòng thủ dân 

sự và công tác 

phòng không 

nhân dân

1. Kiến thức:

- Hiểu và trình bày được những vấn đề chung về nguyên tắc, phương châm  tổ chức hoạt động phòng thủ dân sự, làm cơ sở vận dụng trong học tập, 

công tác giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh

- Hiểu, trình bày được tác hại và cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào thực tế ở địa phương

- Hiểu được những nội dung cơ bản, ban đầu về phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không, nội dung và cách tiến hành công 

tác phòng không nhân dân.

2. Kỹ năng: 

- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học chủ đề "Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cho người học

- Ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động phòng thủ dân sự và công tác phòng không nhân dân trong thời bình và thời chiến.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Trách nhiệm công dân

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Phẩm chất chính trị

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Công tác quốc 

phòng, quân sự 

địa phương

1. Kiến thức: 

- Hiểu  biết vể công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác xây dựng và họat động của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng Huyện 

(Quận, Thị) thành khu vực phòng thủ vững chắc;

 - Trình bày  được đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, hình thức, phương pháp hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực 

phòng thủ.

 - Hiểu và phân tích được nguyên tắc phối hợp của lực lượng vũ trang địa phươngvới công an giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 - Hiểu và phân tích được nội dung xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

 - Hiểu và phân tích được khái niệm, vị trí, vai trò,nguyên tắc, yêu cầu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở xã, phường, thị trấn; hội đồng nghĩa vụ 

quân sự cấp xã.

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm công tác tham mưu về công tác quốc phòng địa phương;

- Có năng lực thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cấp phân đội.

3. Thái độ:

- Có thái độ, ý thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế 

trận chiến tranh nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 - Sẵn sàng tham gia lực lượng quân sự địa phương và hoàn thành tốt mọi niệm vụ được giao.

4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù):

- Phẩm chất chính trị;

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội

- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Tổ chức quân 

đội, công an; 

Nhà trường 

quân đội, công 

an và tuyển 

sinh đào tạo

1. Kiến thức:

- Hiểu được tổ chức và hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội và Công an.

- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

- Nắm vững các nội dung cơ bản về tổ chức hệ thống nhà trường Quân đội, Công an và chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự, công an. 

2. Kỹ năng

Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển 

sinh đào tạo" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.

3. Thái độ 

- Củng cố niềm tin vào sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân.

- Xây dựng tình cảm trân trọng, yêu mến các lực lượng vũ trang nhân dân, có nguyện vọng được vinh dự phục vụ trong lực lượng quân đội, công an.

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang khi Tổ quốc cần.

4. Năng lực chung và năng lực đặc thù

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, có long yêu quê hương, dất nước, ý chí căn thù giặc

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: khêu ngợi truyền thống của nhà trường Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thong: Làm tốt công tác truyền cảm hứng cho các em đam mê về truyền thống quuaan đội nhân dân và 

Công an nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng.

- Trách nhiệm công dân: sẵn sang gia nhập Quân đội và công an khi đất nước cần. Nắm và hiểu rõ tổ chức quân đội, công an, nhà trường quân đội, 

công an.

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: các môn khoa học xã hội và nhân văn.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III Khối kiến thức nghiệp vụ 37

Bắt buộc 33

45 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Phương pháp 

NCKH và khoa 

học 

GDQP&AN

1. Kiến thức:

- Hiểu biết và trình bày được những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; các quan điểm về phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Hiểu khái niệm và biết phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học; biết chuẩn bị và triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể.

- Hiểu và đánh giá được phẩm chất, năng lực của người cán bộ nghiên cứu khoa học; biết được quá trình hình thành, hoàn thiện phẩm chất, năng lực 

của người cán bộ nghiên cứu khoa học và vận dụng vào việc tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng các quan điểm, các phương pháp nghiên cứu khoa học để chọn lựa và nghiên cứu vấn đề thuộc khoa học giáo dục quốc phòng và an 

ninh cụ thể.

- Biết lập đề cương và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.

 - Biết công bố một sản phẩm khoa học và đánh giá công trình khoa học.

3.Thái độ: 

- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh 

nói riêng.

- Có niềm say mê nghiên cứu khoa học và truyền thụ niềm say mê cho học sinh.

- Giữ gìn đạo đức trong sáng của người nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực nghiên cứu khoa học; 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;

- Năng lực tự đánh giá;

- Năng lực tự học;

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Phát triển 

chương trình 

môn học Giáo 

dục quốc 

phòng và an 

ninh

1. Kiến thức:

- Sinh viên hiểu được khái niệm chương trình và các cách tiếp cận khác nhau về phát triển chương trình.

- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học và mối quan hệ giữa các yếu tố: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, 

kiểm tra đánh giá…  

- Nêu được nhiệm vụ của phát triển chương trình môn học trong quá trình dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức phát triển chương trình dể phân tích, nhận xét, đánh giá chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường trung học 

phổ thông hiện nay.

- Nắm được cách tiếp cận, các yếu tố cấu thành và các căn cứ để xây dựng chương trình, lịch sử của môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh; xác định được xu hướng phát triển môn học ở trường phổ 

thông hiện nay.

- Xây dựng được chương trình nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục.

3. Thái độ:

- Nhìn nhận và đánh giá đúng về mục tiêu xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

- Biết vận dụng linh hoạt những kiến thức của môn học để giảng dạy hiệu quả  chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực phát triển chương trình môn học

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Năng lực quản lý lớp học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Lý luận dạy 

học Giáo dục 

quốc phòng và 

an ninh

1. Kiến thức:

- Hiểu và phân tích được các quan điểm định hướng trong dạy học GDQPAN.

- Nắm chắc và phân tích được các nguyên tắc, các mối quan hệ trong dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Kỹ năng

- Biết lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học trong các điều kiện khác nhau.

- Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài giảng lý thuyết hoặc thực hành

- Biết vận dụng tốt các mối quan hệ trong quá trình dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các nhà trường

- Biết cách rèn luyện các kỹ năng sư phạm cần thiết của người giáo viên.

- Biết trình bày các vấn đề một cách khoa học, lập luận chặt chẽ.

3. Thái độ 

- Hình thành nhân cách phẩm chất và  trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo.

- Xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề.

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Năng lực phát triển chương trình môn học

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Phương pháp 

dạy học Giáo 

dục Quốc 

phòng – An 

ninh 1

1. Kiến thức:

- Hiểu và phân tích được nội dung dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh; chương trình sách giáo khoa, phân tích được nội dung từng bài học. Nêu 

được những điều kiện đảm bảo cho dạy học.

- Trình bày được thứ tự các bước làm công tác chuẩn bị và tiến hành dạy học bài GDQP&AN cả nội dung lý thuyết và thực hành.

2. Kỹ năng:

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy, thiết kế bài học theo hướng tích cực. 

- Thành thạo công tác chuẩn bị cho giảng dạy.

- Biết sử dụng các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tế lớp học (lý thuyết hoặc thực hành)

3. Thái độ:

- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề. 

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

-  Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

-  Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

-  Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

-  Năng lực phát triển chương trình môn học

-  Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Phương pháp 

dạy học Giáo 

dục Quốc 

phòng – An 

ninh 2

1. Kiến thức: Hiểu và trình bày được các bước chuẩn bị và thực hành biên soạn một bài giảng cụ thể; các bước làm công tác chuẩn bị và tiến hành 

dạy học bài GDQP-AN cả nội dung lý thuyết và thực hành.

2. Kỹ năng: 

- Biết thiết kế bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực của người học. 

- Thành thạo công tác chuẩn bị cho giảng dạy.

- Thực hiện đúng tiến trình giảng dạy. Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung để đạt chất lượng cao nhất.

3. Thái độ:

- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề.

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ.

4. . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực vận dụng p.pháp, p.tiện và h́nh thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

- Năng lực quản lý lớp học

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Thực hành 

giảng dạy 1

1. Tín chỉ 1:

a. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông.

b. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên 

những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

c. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.

d. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Tín chỉ 2:

a. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông.

b. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản trong việc quản lý hành vi của học sinh trong lớp học, những tình huống xảy ra trong lớp 

học. Bước  đầu hình thành kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh phổ  thông trong quá trình thực tập.

c. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.

d. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực quản lý hành vi trong lớp học, năng lực hiểu và hỗ trợ tâm lý cho người học.

2 HK4 Đánh giá ý thức, thái độ: điểm danh, thống kê, 

quan sát, BT cá nhân 10%

Đánh giá kiến thức, kỹ năng: thực hành, quan 

sát 40%

Đánh giá tổng kết: bài kiểm tra thực hành 50%

55 Thực hành 

giảng dạy 2

1. Kiến thức:

-  Hiểu và phân tích được các nội dung cần chuẩn bị cho bài giảng.

- Nắm chắcnhững kiến thức cơ bản, hệ thống về các mạch nội dung của môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.  

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đầy đủ các bước làm công tác chuẩn bị 

- Thuần thụccác kỹ năng giảng dạy trên lớp học và ngoài thao trường bãi tập.

- Biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã được học vàotrong giao tiếp, xử lý tình huống  sư phạm  

3. Thái độ:

-  Xây dựng thái độ nghiêm túc, hăng say học tập. 

-  Tích cực tập giảng và giải quyết các tình huống ứng xử  sư phạm.

-  Có tác phong đứng lớp chững chạc, tự tin, nghiêm túc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

- Năng lực quản lý lớp học

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

- Năng lực tự học.

2 HK7 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuẩn bị 

giáo án, chuẩn bị vật chất 20%

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bài giảng lý 

thuyết: giáo án, vật chất chuẩn bị cho bài 

giảng, chất lượng giảng dạy 40%

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bài giảng thực 

hành: giáo án, vật chất chuẩn bị cho bài giảng, 

chất lượng giảng dạy 40%

56 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP

57 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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Tự chọn:chọn 2 môn 4

58 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học Giáo dục 

quốc phòng và 

an ninh

1. Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, đánh giá; 

- Hiểu và trình bày được những nguyên tắc kiểm tra đánh giá, hình thức và các bước kiểm tra đánh giá trong dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh

- Nắm vững các tiêu chí kiểm tra, đánh giá.

2. Kỹ năng:

- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập về nội dung lý thuyết và thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, đề kiểm tra.

- Biết chấm bài, cho điểm, công bố kết quả kiểm tra của học sinh và ghi sổ nhận xét  

3. Thái độ:                                                                                              

- Có thái độ nghiêm túc, trung thực.

- Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính giáo dục, công khai; xây dựng được niềm tin  cho người học vào kết quả kiểm tra, giúp người học thấy 

mình có khả năng học và muốn học.

- Xây dựng ý thức trách nhiệm với công việc chuyên môn.

- Định hướng phát huy năng lực của người học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục

 - Năng lực quản lý lớp học

- Năng lực thiết kế công cụ  đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- Năng lực sử dụng phần mềm hỗ trợ đánh giá

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.   

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

dạy học Giáo 

dục quốc 

phòng và an 

ninh

1. Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm cơ bản về CNTT

- Trình bày được những lĩnh vực ứng dụng CNTT đối với giảng dạy GDQP&AN; Xác định được những nguyên tắc của việc ứng dụng CNTT vào dạy 

học GDQP&AN;

- Phân tích được cấu trúc và quy trình thiết kế bài giảng điện tử, một số phần mềm ứng dụng trong dạy học GDQP&AN.

- Biết vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học GDQP&AN.  

2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng một số phần mềm cơ bản ứng dụng trong dạy học GDQP&AN.

- Biết khai thác, sử dụng nhiệu quả máy bắn tập MBT-03 trong  dạy học Giáo dục quốc phòng.

- Hình thành năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDQP&AN (thiết kế giáo án điện tử, khai thác thông tin trên internet…)

3. Thái độ:

- Củng cố phát triển tư duy sáng tạo trong GDQP&AN

- Rèn luyện kỹ năng khai thác thông tin trong dạy học và hướng dẫn người học khai thác thông tin học tập hiệu quả.

4. Năng lực:

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ.

- Biết trình bày các vấn đề một cách khoa học, lập luận chặt chẽ.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Văn hóa quần 

chúng  trong 

lực lượng vũ 

trang

1. Kiến thức:

- Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác văn hóa văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội.

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Nhà truyền thống, Phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh ở các đơn vị trong quân đội. 

- Thuộc lời các bài hát truyền thống, nội dung các điệu vũ quốc tế đang được phổ biến cho các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam

2. Kỹ năng: 

- Thành thạo công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Biết vận dụng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trên lớp học

- Biết hát và dạy học sinh hát các bài hát truyền thống theo quy định 

- Biết khiêu vũ và dạycác điệu vũ quốc tế được phổ biến trong quân đội nhân dân Việt Nam cho học sinh.

3. Thái độ:

- Có thái độ tôn trọng, yêu mến và ủng hộ các hoạt động văn hóa văn nghệ;

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng phong trào hoạt động sôi nổi, thực sự bổ ích  trong nhà trường.

4. Năng lực (chung và năng lực đặc thù): 

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm, sáng 

tạo trong dạy 

học 

GDQP&AN ở 

trường THPT

1. Kiến thức: Trình bày được vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với quá trình phát triển nhân cách học sinh .  

Nêu được các loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh ở trường phổ thông. (hoạt động khám phá hình thành tri thức mới; hoạt động rèn 

luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa học của học sịnh).

2. Kỹ năng:

- Sinh viên biết cách thiết kế, biết tổ chức quá trình thực hiện hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm sau khi thực hiện hoạt động 

TNST.

- Sinh viên biết cách khai thác được các tài nguyên của nhà trường, của địa phương và xã hội để phục vụ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

3. Thái độ:

- Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong việc phát triển năng lực người học; qua đó hình thành và phát 

triển các phẩm chất và năng lực của bản thân cũng như của học sinh thông qua các hoạt động TNST

- Sinh viên có thái độ tích cực trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy họcGiáo dục quốc phòng và an ninh ở trường phổ 

thông.

4. Phát triển năng lực: Môn học giúp sinh viên củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực dạy học

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực tổ chức và quản lý 

- Năng lực phát triển chương trình 

- Năng lực hoạt động xã hội

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7

63 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8

Các môn chuyên ngành thay thế

64 Một số vấn đề 

cơ bản về dân 

tộc, tôn giáo và 

đấu tranh 

phòng chống 

địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc, 

tôn giáo chống 

phá cách mạng 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và phân tích được một số nội dung cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo và âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để 

chống phá cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay;

- Nắm vững quan điểm chính sách của Đảng ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo và các giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

2. Kỹ năng:

- Phân tích, đánh giá được tình hình vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta hiện nay; 

- Có năng lực nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa bịp, dụ dỗ, khống chế, mua chuộc các tầng lớp 

nhân dân. 

3. Thái độ:

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam của các thế lực thù địch;

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền, giác ngộ mọi người không bị mắc mưu kẻ địch.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Xây dựng phẩm chất đạo đức, chính trị cho sinh viên có tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết giáo, lương, đoàn kết 

quốc tế, chấp hành nghiêm đường lối chủ chương của Đảng về chính sách đân tộc, tôn giáo.

- Mỗi công dân đều có nghĩa vụ,trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thức tỉnh không mắc mưu kẻ thù trong chiến lược “Diễn 

biến hòa bình” hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức cảnh giác cách mạng trong mỗi sinh viên

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Bổ trợ các môn khoa học xã hội và nhân văn. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Pháp luật về 

quốc phòng, an 

ninh

1. Kiến thức:

- Hiểu được những vấn đề chung về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, hệ thống pháp luật pháp chế XHCN.

- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật hành chính, hành chính quân sự; Luật quốc phòng; Luật an ninh quốc gia; Luật công an nhân dân; Luật 

Nghĩa vụ quân sự; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của Luật quốc phòng; Luật 

an ninh quốc gia; Luật công an nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và 

an ninh.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung: “Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh, giới thiệuLuật công an nhân dân; Luật 

Sĩ quan QĐND Việt Nam” trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trung học phổ thông.

3. Thái độ:

- Xây dựng được ý thức tuân thủ pháp luật. Biết tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của bản thân theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Tự giác thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

4. Năng lực: (Năng lực chung, năng lực đặc thù)

- Có khả năng nhận thức, tiếp thu, hiểu được rõ vị trí, vai trò và nội dung của môn học.

- Vận dụng tốt những nội dung đã học vào thực tiễn cuộc sống; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Nắm chắc luật pháp nhất là các luật về quốc phòng và an ninh từ đó có thái độ đúng đắn trong việc chấp hành pháp luật.

- Có khả năng tuyên truyền, giáo dục cho mọi người nhất là đối tượng học sinh, sinh viên về pháp luật để từ đó giúp cho mọi người hiểu và làm theo 

hiến pháp, pháp luật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Phát triển kinh 

tế - xã hội gắn 

với tăng cường 

củng cố quốc 

phòng, an 

ninh, đối ngoại 

và bảo vệ Tổ 

quốc trong tình 

hình mới

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được những căn cứ hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng 

cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại.

- Nắm được những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời kỳ mới

- Hiểu và phân tích được những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm được nội dung nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những kết quả đã đạt được.

- Hiểu và trình bày được những vấn đề cần bổ sung, phát triển cùng các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Kỹ năng:

- Biết phân tích, đánh giá chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và 

hoạt động đối ngoại 

- Biết phân tích, đánh giá một số vấn đề chính trị xã hội.

- Trước mọi diễn biến của tình hình, biết phân biệt đúng, sai

3. Thái độ:

- Củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. 

- Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

- Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.  

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

4. Năng lực (năng lực chung. Năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân; Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; Kiến thức các 

khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Xây dựng, bảo 

vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 

và biển đảo 

Việt Nam

1. Kiến thức:

- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; những khái niệm về biên giới và 

đường biên giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và phân định các vùng biển trong 

Biển Đông.

- Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia và biển đảo Việt Nam;

- Hiểu biết và trình bày được các nội dung cơ bản về đại dương và biển đảo Việt Nam; Luật pháp Quốc tế và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển 

đảo Việt Nam.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 

thông. 

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam.

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển đảo 

Việt Nam.

- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo quốc gia .

3. Thái độ:

- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam

- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; hướng tình cảm trí tuệ của mình 

vào vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới và vùng biển, đảo của Tổ quốc.

4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân; Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; Kiến thức các 

khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

 1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu; Danh từ 

số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn; Thời hiện tại đơn; Cấu trúc động từ like/love + v–ing 

; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t; Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of 

và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc; 

Nơi làm việc; Hoạt động giải trí và các môn thể thao; Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4. Khoa Toán

4.1. Sư phạm Toán (Áp dụng cho K42,43)
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3 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Giải tích hàm 

một biến 1

Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Đại số tuyến 

tính  1

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong Toán học 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

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

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tin học  đại 

cương

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Giải tích hàm 

một biến 2 

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Đại số tuyến 

tính 2 

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto Euclid 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 2

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn nghiệp vụ 1 (Chọn 1 trong số các môn sau)
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Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Giải tích hàm 

nhiều biến 1

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Hình học tuyến 

tính 

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Đại số đại 

cương

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Tô pô- Độ đo 

và Tích phân 

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Phương trình 

vi phân

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Lý luận dạy 

học môn Toán

Cung cấp những tri thức cơ bản, hiện đại nhất về lý luận dạy học môn Toán, khoa học giáo dục môn Toán, bám sát vơi thực tiễn giáo dục phổ thông 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán học 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Thực hành sư 

phạm 1 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Vành đa thức 

và lý thuyết 

môđun

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Hình học xạ 

ảnh

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Giải tích hàm 

nhiều biến 2

Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Dạy học các 

tình huống 

điển hình môn 

Toán

Cung cấp  những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Lí thuyết xác 

suất

Trang bị kiến thức cơ bản  về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, luật 

yếu số lớn, định lý giới hạn

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Thực tập sư 

phạm 1

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 3 HK5 Thực hành

37 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Đại số sơ cấp 1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Giải tích hàm Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một số nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Hình học sơ 

cấp 

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép biến hình; 

xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Phát triển năng 

lực giáo viên 

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Quy hoạch 

tuyến tính

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tự chọn nghiệp vụ 2 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2 HK6

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận quy nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Giải tích số Cung cấp kiến thức về sai số, xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, 

phương trình vi phân

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Thống kê toán 

học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Dạy học các 

lĩnh vực cụ thể 

môn Toán 

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Thực hành sư 

phạm 2 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Tự luận (bài soạn môn Toán)

48 PPNCKH 

chuyên ngành 

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK7 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận

49 Tự chọn chuyên ngành 1,2 (Chọn 2 trong các sau cho đủ 5 tín chỉ) 5 HK7

 Đại số giao 

hoán

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích số nguyên 

thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết 

trường

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

và sáng tạo 

BĐT

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT, ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

UD lý thuyết 

nhóm vào một 

số dạng toán 

THPT

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Nguyên lý 

Dirichlet và 

UD giải toán 

sơ cấp

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các  bài toán sơ cấp 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết 

nhóm cho Hóa 

học

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học một 

số chủ đề toán 

Đại số theo 

hướng phát 

triển năng lực 

học sinh

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại số trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi giải đại số 

sơ cấp

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hàm biến phức Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu trúc số mới 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương trình 

đạo hàm riêng

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi tích phân 

để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Một số ứng 

dụng của phép 

tính vi tích 

phân hàm 1 

biến

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập mô hình 

toán học cho các bài toán thực tế liên quan

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết ổn 

định hệ 

phương trình 

vi phân

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh nghiệm. Từ đó 

biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giải gần đúng 

phương trình 

vi phân

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Quy hoạch phi 

tuyến

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; hình thành 

năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

biến phân

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giảng dạy 

Toán học gắn 

liền với thực 

tiễn

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức và một số 

năng lực cần thiết

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học của 

nhóm biến đổi

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học và 

tính lồi

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học giải 

tích nâng cao

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, hình dáng 

của đường, mặt bậc hai

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Phép biến hình 

và ứng dụng 

giải toán hình 

học

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhập môn 

hình học 

Riemann

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ứng dụng 

phép biến đổi 

xạ ảnh phẳng 

vào giải toán 

hình học phẳng

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học vi 

phân

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điều khiển 

logic và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Định lý giới 

hạn và ứng 

dụng

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực tế 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Quá trình ngẫu 

nhiên và ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tăng cường 

năng lực giảng 

dạy xác suất-

thống kê ở phổ 

thông

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Thực tập sư 

phạm 2

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Thực hành

51 7 HK8 Báo cáo

Các môn chuyên đề thay thế (Tự chọn 1 trong 3 môn sau) 7

Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4

Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi phân trong 

hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm; bài toán cực trị của hàm hai biến

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để giải các bài 

toán sơ cấp

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tự chọn 1 trong 2 môn sau

Dạy học môn 

Toán ở THPT

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn Toán ở 

trường phổ thông

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Toán ứng dụng Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực tế cũng 

như trong các lĩnh vực khác

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khóa luận tốt nghiệp

52
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Sư phạm Toán (Áp dụng cho K44,45)

Từ K44:

* Tăng 01TC cho HP chính trị và đổi các HP chính trị

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (2TC); 

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (3TC); 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC);  

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3TC).

Đổi thành

- Triết học Mác - Lênin (3TC);

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2TC); 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC); 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC); 

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC).

* Giảm 1TC đối với các học phần Tự chọn chuyên ngành  1: từ 3TC, thành 2TC.

4.2 Toán Tiếng Anh (Áp dụng cho K42,43)

STT Tên môn học Mục đích môn học

Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

234



2 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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3 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Đại số tuyến 

tính  1

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong Toán học 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Giải tích hàm 

một biến 1

Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Giải tích hàm 

một biến 2 

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Đại số tuyến 

tính 2 

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto Euclid 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Tiếng Anh B21 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý 

nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các 

thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. 

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. 

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các 

chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học.

- Về kỹ năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề 

khác nhau. 

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp 

với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể.

- Về kỹ năng viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết báo; viết báo cáo; 

viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận.

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Tự chọn nghiệp vụ 1 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2 HK3

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Giải tích hàm 

nhiều biến 1

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Hình học tuyến 

tính 

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin ; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Đại số đại 

cương

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Tiếng Anh B22 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý 

nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các 

ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. 

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc 

các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học.

- Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; sử dụng các câu 

chi tiết trong nhiều chủ đề khác nhau.

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp 

với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể.

- Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể chuyện, phê bình/ đánh giá, phân tích lợi ích 

và tác hại, bày tỏ ý kiến…

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng 

lực tư duy phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Thực hành sư 

phạm 1 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về 

Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp phần hình 

thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Tô pô - Độ đo 

và Tích phân 

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán học 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Hình học xạ 

ảnh

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Giải tích hàm 

nhiều biến 2

Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Dạy học các 

tình huống 

điển hình môn 

Toán

Cung cấp  những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 PPNCKH 

chuyên ngành 

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK5 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận

38 Thực tập sư 

phạm 1

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

3 HK5 Theo quy chế TTSP

39 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng; Tăng 

cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học;

3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Vành đa thức 

và lý thuyết 

môđun

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Lí thuyết xác 

suất

Trang bị kiến thức cơ bản  về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, luật 

yếu số lớn, định lý giới hạn

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Phương trình 

vi phân

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Giải tích hàm Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một só nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Hình học sơ 

cấp 

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép biến hình; 

xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Phát triển năng 

lực giáo viên 

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Quy hoạch 

tuyến tính

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Giải tích số Cung cấp kiến thức về sai số,xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuât toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, 

phương trình vi phân

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Thống kê toán 

học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Đại số sơ cấp Trang bị kiến thúc về toán Đại số sơ cấp để giảng dạy ở phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Dạy Toán phổ 

thông bằng 

Tiếng Anh

Trang bị những kiến thức nền giúp SV có thể dạy toán phổ thông bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, rèn kĩ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình cho SV 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Dạy học các 

lĩnh vực cụ thể 

môn Toán 

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành sư 

phạm 2 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tự chọn nghiệp vụ 2 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2 HK7

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Tự chọn chuyên ngành 1,2 (Chọn 2 trong các sau cho đủ 5 tín chỉ)

 Đại số giao 

hoán

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích số nguyên 

thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Lý thuyết 

trường

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

và sáng tạo 

BĐT

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT,ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

UD lý thuyết 

nhóm vào một 

số dạng toan 

THPT

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nguyên lý 

Dirichlet và 

UD giải toán 

sơ cấp

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các  bài toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyêt 

nhóm cho Hóa 

học

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học một 

số chủ đề toán 

Đai số theo 

hướng phát 

triển năng lực 

học sinh

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại sô trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi giải đại số 

sơ cấp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hàm biến phức Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu trúc số mới 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Phương trình 

đạo hàm riêng

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi tích phân 

để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Một số ứng 

dụng của phép 

tính vi tích 

phân hàm 1 

biến

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập mô hình 

toán học cho các bài toán thực tế liên quan

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết ổn 

định hệ 

phương trình 

vi phân

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh nghiệm. Từ đó 

biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giải gần đúng 

phương trình 

vi phân

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Quy hoạch phi 

tuyến

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; hình thành 

năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

biến phân

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giảng dạy 

Toán học gắn 

liền với thực 

tiễn

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức và một số 

năng lực cần thiết

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Hình học của 

nhóm biến đổi

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học và 

tính lồi

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học giải 

tích nâng cao

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, hình dáng 

của đường, mặt bậc hai

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phép biến hình 

và ứng dụng 

giải toán hình 

học

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhập môn 

hình học 

Riemann

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ứng dụng 

phép biến đổi 

xạ ảnh phẳng 

vào giải toán 

hình học phẳng

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học vi 

phân

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điều khiển 

logic và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Định lý giới 

hạn và ứng 

dụng

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực tế 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Quá trình ngẫu 

nhiên và ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tăng cường 

năng lực giảng 

dạy xác suất-

thống kê ở phổ 

thông

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thực tập sư 

phạm 2

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Theo quy chế TTSP

55 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8 Báo cáo

Các môn chuyên đề thay thế (Tự chọn 1 trong 3 môn sau) 7

Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4 HK8 Tự luận

Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi phân trong 

hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm;bài toán cực trị của hàm hai biến

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để giải các bài 

toán sơ cấp

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1 trong 2 môn sau

Dạy học môn 

Toán ở THPT

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn Toán ở 

trường phổ thông

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Toán ứng dụng Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực tế cũng 

như trong các lĩnh vực khác

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Từ K44: 

* Tăng 01TC cho HP chính trị và đổi các HP chính trị 

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (2TC); 

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (3TC); 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC); 

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3TC)] 

Đổi thành 

- Triết học Mác - Lênin (3TC); 

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2TC); 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC); 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC); 

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC). 

* Giảm 1TC đối với học phần Dạy học các lĩnh vực cụ thể môn toán: từ 3TC thành 2TC

Toán Tiếng Anh (Áp dụng cho K44,45)
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4.3

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực  hợp tác trong khi làm 

việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Toán chất lượng cao (K42, K43)
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3 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong Toán học 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

271



Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Giải tích hàm 

một biến 1

Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 KP1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Đại số tuyến 

tính  1

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

282



18 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Giải tích hàm 

một biến 2 

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Đại số tuyến 

tính 2 

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto Euclid 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Giải tích hàm 

nhiều biến 1

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Đại số đại 

cương

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn nghiệp vụ 1 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2 HK3
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Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Hình học tuyến 

tính 

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin ; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán học 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Thực hành sư 

phạm 1 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 2 HK4 Tự luận (bài soạn môn Toán)

30 Hàm biến phức Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu trúc số mới 2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Lý luận dạy 

học môn Toán

Nội dung môn học nghiên cứu vấn đề vận dụng lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học môn toán ở trường phổ thông; đồng thời nghiên cứu vấn 

đề suy luận Toán học, chứng minh Toán học trong môn toán ở trường phổ thông 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Giải tích hàm 

nhiều biến 2

Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Phương trình 

vi phân

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Vành đa thức 

và lý thuyết 

môđun

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tô pô - Độ đo 

và Tích phân 

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Đại số sơ cấp Trang bị kiến thúc về toán Đại số sơ cấp để giảng dạy ở phổ thông 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Hình học xạ 

ảnh

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Dạy học các 

tình huống 

điển hình môn 

Toán

Cung cấp  những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Thực tập sư 

phạm 1

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 3 HK5 Theo quy chế TTSP

41 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Dạy Toán phổ 

thông bằng 

Tiếng Anh

Trang bị những kiến thức nền giúp SV có thể dạy toán phổ thông bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, rèn kĩ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình cho SV 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Giải tích hàm Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một só nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Phát triển năng 

lực giáo viên 

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Lí thuyết xác 

suất

Trang bị kiến thức cơ bản  về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, luật 

yếu số lớn, định lý giới hạn

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Hình học sơ 

cấp 

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép biến hình; 

xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Quy hoạch 

tuyến tính

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 PPNCKH 

chuyên ngành 

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK7 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận

49 Giải tích số Cung cấp kiến thức về sai số,xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuât toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, 

phương trình vi phân

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Thống kê toán 

học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Dạy học các 

lĩnh vực cụ thể 

môn Toán 

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành sư 

phạm 2 (Khoa)

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học  một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tự chọn nghiệp vụ 2 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2 HK7

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kỹ năng tư vấn 

cá thể về khám 

phá, lựa chọn 

và phát triển 

nghề nghiệp 

cho học sinh 

THPT

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần 

tiếp cận

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

khách hàng

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Phương pháp 

toán sơ cấp

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến thức trong quá 

trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực.

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các tình huống 

điển hình môn toán ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Tự chọn chuyên ngành 1,2 (Chọn 2 trong các sau cho đủ 5 tín chỉ)

 Đại số giao 

hoán

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích số nguyên 

thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết 

trường

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

và sáng tạo 

BĐT

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT,ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

UD lý thuyết 

nhóm vào một 

số dạng toan 

THPT

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Nguyên lý 

Dirichlet và 

UD giải toán 

sơ cấp

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các  bài toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyêt 

nhóm cho Hóa 

học

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dạy học một 

số chủ đề toán 

Đai số theo 

hướng phát 

triển năng lực 

học sinh

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại sô trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi giải đại số 

sơ cấp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương trình 

đạo hàm riêng

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi tích phân 

để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Một số ứng 

dụng của phép 

tính vi tích 

phân hàm 1 

biến

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập mô hình 

toán học cho các bài toán thực tế liên quan

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý thuyết ổn 

định hệ 

phương trình 

vi phân

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh nghiệm. Từ đó 

biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giải gần đúng 

phương trình 

vi phân

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Quy hoạch phi 

tuyến

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; hình thành 

năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bất đẳng thức 

biến phân

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giảng dạy 

Toán học gắn 

liền với thực 

tiễn

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức và một số 

năng lực cần thiết

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học của 

nhóm biến đổi

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học và 

tính lồi

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học giải 

tích nâng cao

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, hình dáng 

của đường, mặt bậc hai

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phép biến hình 

và ứng dụng 

giải toán hình 

học

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Nhập môn 

hình học 

Riemann

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ứng dụng 

phép biến đổi 

xạ ảnh phẳng 

vào giải toán 

hình học phẳng

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học vi 

phân

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điều khiển 

logic và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Định lý giới 

hạn và ứng 

dụng

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực tế 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Quá trình ngẫu 

nhiên và ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tăng cường 

năng lực giảng 

dạy xác suất-

thống kê ở phổ 

thông

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thực tập sư 

phạm 2

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Theo quy chế TTSP

55 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8 Báo cáo

Các môn chuyên đề thay thế (Tự chọn 1 trong 3 môn sau) 7

Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi phân trong 

hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm;bài toán cực trị của hàm hai biến

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để giải các bài 

toán sơ cấp

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1 trong 2 môn sau

Dạy học môn 

Toán ở THPT

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn Toán ở 

trường phổ thông

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Toán ứng dụng Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực tế cũng 

như trong các lĩnh vực khác

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4.4

A 13

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần chung

Thạc sĩ Toán giải tích
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2 Tiếng anh 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ 

có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự 

giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

B Các học phần cơ sở 18

I Các học phần cơ sở bắt buộc 9

4 Đại số Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng.

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề do Học phần đặt ra.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Giải tích Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả tích (L),

Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian L
p
, không gian Hilbert, phép tính vi phân trong

không gian Banach.

Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Xác suất thống 

kê

Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các bài toán

thực tế.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 6 học phần sau) 9

7 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số logic (hàm 

Boole). 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Giải tích 

không trơn

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phương trình 

ĐHR

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản. 

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace

Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 

 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Hệ PTVP và lý 

thuyết ổn định

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ phương trình vi phân trong không gian hữu hạn chiều, lý thuyết về ổn định nghiệm của hệ 

phương trình vi phân. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giải tích phức 

nâng cao

Trang bị một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích phức một biến như: Hàm chỉnh hình, Tích phân hàm biến phức; các nguyên lý cơ bản 

của giải tích phức; Lý thuyết thặng dư và áp dụng; Lý thuyết cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng dụng.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giải tích hàm Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử compact, lý thuyết phổ và lý thuyết 

Fredholm, Đại số Banach.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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C Các học phần chuyên ngành 21

III Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

13 Không gian 

véctơ tôpô

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên không gian

đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên không gian định

chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 

ứng dụng

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, không gian các 

hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian Sobolev... và một số ứng dụng ban 

đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Bất đẳng thức 

biến phân

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật toán tìm 

nghiệm của bất đẳng thức biến phân.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện trong tính 

toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật.

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm HP dưới đây) 9

Nhóm 1 (Phương trình vi – tích phân) 9

17 Phương trình 

đạo hàm riêng 

phi tuyến

Môn học này nghiên cứu về 

-  Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu. 

-  Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân.

- Nghiệm nhớt

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, Asymptotics: 

Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu 

các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử Schrodinger cụ thể. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lý thuyết giả 

vi phân

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển 

tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian Sobolev và biểu trưng, 

toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không 

gian Sobolev.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2 (Lý thuyết tối ưu)

20 Lý thuyết tối ưu Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và

không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của 

ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Tối ưu đa mục tiêuHọc phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô hình toán học, 

nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui hoạch đa mục tiêu tuyến 

tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 3 (Giải tích số)

23 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như : Phương

pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình toán tử,. Phương

pháp tham biến bé.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Bài toán đặt 

không chỉnh

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai phân giải  hệ 

phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 PP sai phân 

giải PTVPT

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải  phương trình vi phân thường. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

D 10 HK4

4.5

A Các học phần chung 13

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn

Thạc sĩ Toán ứng dụng
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2 Tiếng anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

B 18

I Các học phần cơ sở bắt buộc 9

4 Đại số Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng.

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề do Học phần đặt ra.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Giải tích Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả tích (L),

Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian L
p
, không gian Hilbert, phép tính vi phân trong

không gian Banach.

Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở
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6 Xác suất thống 

kê

Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các bài toán

thực tế.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II 9

7 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số logic (hàm 

Boole). 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Giải tích 

không trơn

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phương trình 

ĐHR 

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản. 

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace

Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 

 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Một số mô 

hình ngẫu 

nhiên

Trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về xích Markov, quá trình Poisson và ứng dụng. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Quy hoạch 

toán học

Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của Quy hoạch toán học, bao gồm những nội dung về Quy hoạch lồi và Quy hoạch trơn. Chương trình cũng 

giới thiệu hai lớp bài toán quy hoạch quan trọng: Quy hoạch tuyến tính và Quy hoạch toàn phương.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Lý thuyết thuật 

toán 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuật toán, các kỹ thuật phân tích và thiết kế thuật toán.  Một số thuật toán cơ bản: thuật toán tham lam, thuật 

toán chia để trị, thuật toán đệ quy, kỹ thuật quay lui, quy hoạch động, thuật toán đồ thị, thuật toán với số nguyên, thuật toán gần đúng, thuật toán nén 

dữ liệu và mã hóa.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 6 học phần sau)
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C Các học phần chuyên ngành 21

III Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

13 Giải tích ngẫu 

nhiên

Trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phần mềm tính 

toán

Nội dung chính của học phần là việc sử dụng các phép tính số cơ bản của toán học vào việc giải số các phương trình tích phân, phương trình vi phân, 

phương trình vi tích phân. Bên cạnh đó, họ phần cũng trang bị những thuật toán cơ bản trong lĩnh vực toán thống kê, toán tài chính, toán mô phỏng 

và toán tối ưu.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Lý thuyết tối 

ưu 

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và

không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện trong tính 

toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật.

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm HP dưới đây) 9

Nhóm 1 (Đảm bảo toán học cho máy tính) 9

17 Ngôn ngữ hình 

thức và ƯD

Những kiến thức cơ bản và hiện đại về ngôn ngữ hình thức liên quan tới các lĩnh vực như: đại số, phân bậc ngôn ngữ, các bài toán quyết định, tính 

chất đóng trên các lớp ngôn ngữ qua các phép toán, các tính chất không tránh được, các hình thức otomat đoán nhận ngôn ngữ. Một số kết quả và 

hướng nghiên cứu phát triển gần đây về mã hóa, bảo mật thông tin, các hình thức otomat, cả về lý thuyết lẫn ứng dụng, như otomat có trọng số, 

otomat mờ, …

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Tối ưu tổ hợp Môn học đề cập tới một số bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp, tối ưu trên đồ thị và cấu trúc matroid, một cấu trúc có nhiều ý nghĩa mang tính ứng 

dụng của toán học hiện đại. Những bài toán này có thể đã được gặp ở đâu đó, nhưng đây là lần đầu tiên học viên được giới thiệu một cách trọn vẹn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lý thuyết đồ thị Giới thiệu cho học viên một số vấn đề mới, chuyên sâu hơn của lý thuyết đồ thị  và vẫn được quan tâm nhiều như các vấn đề về tô màu đồ thị, ghép 

cặp và đồ thị phẳng. Trong mỗi nội dung đó, người học sẽ được tiếp cận những bài toán thực tế là sự ứng dụng trực tiếp của các mô hình đồ thị.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2 (Xác suất thống kê ứng dụng)

20 Phương trình 

vi phân ngẫu 

nhiên

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Phân tích 

thống kê nhiều 

chiều

Phân phối xác suất và quá trình ngẫu nhiên nhiều chiều. Ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết về véc tơ trung bình. Mô hình hồi quy nhiều

chiều. Phân tích thành phần chính và phân tích nhân tố.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Mô hình toán 

tài chính

Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về mô hình toán tài chính đương đại: Phương trình vi phân ngẫu nhiên; Quyền chọn; Trái phiếu, cổ

phiếu; Quản lý danh mục đầu tư; Công thức Black−Scholes.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 3 (Tối ưu hóa)

23 Điều khiển tối 

ưu

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu của lý thuyết điều khiển các hệ vi phân: tính điều khiển được, tính ổn định và ổn định hóa, vấn đề biểu diễn và lý thuyết điều khiển tối ưu.3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Bất đẳng thức 

biến phân

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật toán tìm 

nghiệm của bất đẳng thức biến phân.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của 

ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

D Luận văn 10 HK4

4.6

1.1. 

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 CT, 

PP&KNDH HĐ

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần kiến thức cơ sở  12 TC (Bắt buộc 6 TC; Tự chọn: 6 TC)

Phần 1: Học phần bổ sung

Có bằng đại học ngành phù hợp: Căn cứ vào chương trình tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải học bổ sung 30TC để cập nhật kiến thức, được lựa chọn từ các học 

phần dưới đây: 

Phần kiến thức chung

Tiến sĩ Toán giải tích
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3 Đại số Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng.

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề do Học phần đặt ra.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Giải tích Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả tích (L),

Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian L
p
, không gian Hilbert, phép tính vi phân trong

không gian Banach.

Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Xác suất thống 

kê

Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các bài toán

thực tế.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số logic (hàm 

Boole). 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Giải tích 

không trơn

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Phương trình 

ĐHR

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản. 

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace

Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 

 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Hệ PTVP và lý 

thuyết ổn định

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ phương trình vi phân trong không gian hữu hạn chiều, lý thuyết về ổn định nghiệm của hệ 

phương trình vi phân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Giải tích phức 

nâng cao

Trang bị một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích phức một biến như: Hàm chỉnh hình, Tích phân hàm biến phức; các nguyên lý cơ bản 

của giải tích phức; Lý thuyết thặng dư và áp dụng; Lý thuyết cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng dụng.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giải tích hàm Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử compact, lý thuyết phổ và lý thuyết 

Fredholm, Đại số Banach.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần kiến thức chuyên ngành 12 TC (Bắt buộc 6 TC; Tự chọn: 6 TC)

12 Không gian 

véctơ tôpô

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên không gian

đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên không gian định

chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 

ứng dụng

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, không gian các 

hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian Sobolev... và một số ứng dụng ban 

đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Bất đẳng thức 

biến phân

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật toán tìm 

nghiệm của bất đẳng thức biến phân.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện trong tính 

toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật.

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Phương trình 

đạo hàm riêng 

phi tuyến

Môn học này nghiên cứu về 

-  Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu. 

-  Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân.

- Nghiệm nhớt

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, Asymptotics: 

Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu 

các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử Schrodinger cụ thể. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Lý thuyết giả 

vi phân

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển 

tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian Sobolev và biểu trưng, 

toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không 

gian Sobolev.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Lý thuyết tối

ưu

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và

không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của 

ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tối ưu đa mục 

tiêu

Học phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô hình toán học, 

nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui hoạch đa mục tiêu tuyến 

tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như : Phương

pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình toán tử,. Phương

pháp tham biến bé.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Bài toán đặt 

không chỉnh

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai phân giải  hệ 

phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 PP sai phân 

giải PTVPT

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải  phương trình vi phân thường. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1.2

25 Không gian 

véctơ tôpô

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên không gian

đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên không gian định

chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 

ứng dụng

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, không gian các 

hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian Sobolev... và một số ứng dụng ban 

đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Bất đẳng thức 

biến phân

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật toán tìm 

nghiệm của bất đẳng thức biến phân.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện trong tính 

toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật.

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, Asymptotics: 

Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu 

các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử Schrodinger cụ thể. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm (7 năm) hoặc tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần: Căn cứ vào chương trình tiến sĩ, 

nghiên cứu sinh phải học bổ sung một số môn học để cập nhật kiến thức, được lựa chọn từ các học phần dưới đây (Tổng không quá 15TC, Bắt buộc không 

quá 9TC, Tự chọn không quá 6 TC)
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30 Phương trình 

đạo hàm riêng 

phi tuyến

Môn học này nghiên cứu về 

-  Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu. 

-  Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân.

- Nghiệm nhớt

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Lý thuyết giả 

vi phân

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển 

tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian Sobolev và biểu trưng, 

toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không 

gian Sobolev.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Lý thuyết tối 

ưu

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và

không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của 

ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Tối ưu đa mục 

tiêu

Học phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô hình toán học, 

nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui hoạch đa mục tiêu tuyến 

tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như : Phương

pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình toán tử,. Phương

pháp tham biến bé.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Bài toán đặt 

không chỉnh

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai phân giải  hệ 

phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 PP sai phân 

giải PTVPT

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải  phương trình vi phân thường. 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2.1

38 Giải tích hàm

ứng dụng

Môn học này bao gồm những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết giải tích hàm: Một số dạng của định lý Hahn-Banach. Phần bù tôpô và toán tử khả

nghịch một phía. Toán tử tuyến tính không bị chặn. Tô pô yếu, không gian phản xạ, không gian khả li, không gian lồi đều. Phép chiếu lên tập lồi

đóng trong không gian Hilbert. Toán tử phi tuyến và các định lý Stampacchia, Lax-Milgram. Toán tử đơn điệu cực đại và định lý Hille-Yosida, toán

tử compact.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Cơ sở lý thuyết

điều khiển

toán học

Học phần giúp cho NSC nắm vững kiến thức cơ sở về lý thuyết điều khiển toán học, cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực lí thuyết điều khiển

các phương trình vi phân; nâng cao trình độ lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học

quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực này. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Bất đẳng thức

biến phân afin

Môn học này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết bất đẳng thức biến phân afin, bao gồm những nội dung về sự tồn tại nghiệm và

tính ổn định 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Giải tích

không trơn

Môn học cung cấp cho NCS một số khái niệm liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được các quy tắc tính đạo

hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị vào thực hành trong học tập và nghiên cứu.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Lý thuyết tối

ưu véc tơ

Lý thuyết tối ưu véc tơ là một trong những môn toán ứng dụng. Trong chương trình này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu

véc tơ. Chương trình cũng giới thiệu hai lớp bài toán tối ưu quan trọng: Tối ưu véc tơ lồi và tối ưu véc tơ phân thức tuyến tính.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ, các chuyên đề và bài tiểu luận tổng quan 

Các học phần trình độ tiến sĩ (12TC: Bắt buộc 6TC, Tự chọn 6TC)
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43 Giải tích thời

gian - tần số và

giả vi phân

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích thời gian - tần số và toán tử Weyl, toán tử địa phương hóa thời gian tần số trong

không gian L^p(R^n), không gian biến điệu và mối quan hệ của giải tích thời gian - tần số và các lớp toán tử giả vi phân nói trên.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Lý thuyết hàm

suy rộng

Colombeau

Giới thiệu những vấn đề về tích hai hàm suy rộng trong lý hàm suy rộng Schwartz là tiền đề, động cơ để xây dựng lý thuyết hàm suy rộng

Colombeau. Giới thiệu về lý thuyết hàm suy rộng của J. F. Colombeau. Tìm mối liên hệ giữa các tính chất đã biết của các hàm đã biết trong lý thuyết

mới. Đây là một lý thuyết mới và bước đầu đã được vận dụng trong việc giải các phương trình phi tuyến. Môn học là nền tảng để học viên tiếp cận

với các phương pháp mới giải các phương trình đạo hàm riêng.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Phương trình

Navier-Stokes

Môn học này nghiên cứu về :  Cơ sở về phương trình Navier-Stokes, Phương trình Stokes, Phương trình Navier-Stokes dừng và Phương trình Navier-

Stokes không dừng.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Giải tích phức

nhiều biến

Môn học này nghiên cứu về :  Khái niệm chỉnh hình; tích phân trên đa tạp và dạng, định lý Cauchy-Poicare các công thức biểu diễn tích phân; Định

lý Hartogs về thác triển giải tích, các miền chỉnh hình, bao chỉnh hình và tính giả lồi; Lý thuyết Mactineli về kỳ dị và thặng dư nhiều chiều.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Giải tích biến

phân

Môn học đề cập tới các khái niệm và kết quả cơ bản của giải tích đa trị và ứng dụng trong các bài toán tối ưu có tham số, bài toán cân bằng, điều

khiển,...

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Lý thuyết định

tính đối với

phương trình

vi phân trong

không gian

Banach

Nội dung môn học gồm 3 phần: Phần thứ nhất nhắc lại sơ lược về cơ sở phương trình vi phân trong không gian Banach. Phần 2 trình bày tính ổn định

nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến bằng phương pháp hàm Liapunov và lý thuyết tập hút. Phần 3 trình bày một số bài toán

quan trọng theo các hướng nghiên cứu thời sự hiện nay.

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2.2 Các chuyên đề tiến sĩ (6 TC)

(Chọn 3 chuyên đề; các chuyên đề có thể cập nhật, bổ sung để phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS ) 
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49 Bài toán điều

khiển đối với

các hệ động

lực vô hạn

chiều

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bài toán điều khiển được đối với các hệ tiến hóa phát sinh từ các phương trình đạo 

hàm riêng tuyến tính và phi tuyến: các điều kiện đủ cho tính điều khiển được của hệ tuyến tính, điều kiện đủ cho tính điều khiển được của các hệ nửa 

tuyến tính, điều kiện để tập đích là bất biến qua nhiễu phi tuyến.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

50 Bao hàm thức

vi phân và ứng

dụng

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bao hàm thức tiến hóa, liên quan đến các toán tử đa trị đơn điệu, bao hàm thức liên 

quan đến dưới vi phân; bao hàm thức tích phân Volterra. Ứng dụng cho các lớp bài toán Parabolic phi tuyến: tính giải được, tính chất tập hợp nghiệm.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

51 Bất đẳng thức

biến phân dạng

Elliptic và

Parabolic

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân xuất phát từ các bài toán trong phương trình đạo hàm riêng

tuyến tính và phi tuyến cùng với ứng dụng của nó trong lý thuyết điều khiển tối ưu.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

52 Bài toán biên 

elliptic trên 

các đa tạp 

compact

Môn học này bao gồmnhững kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết bài toán biên elliptic trong miền giới nội của R^n với biên trơn và các mở rộng

tương ứng của lý thuyết này khi được xét trên đa tạp compact có biên.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

53 Giải tích đa trị Môn học cung cấp một số khái niệm liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được các quy tắc tính đạo hàm, tích 

phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị vào thực hành trong học tập và nghiên cứu.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm
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54 Lí thuyết tối 

ưu toàn phương

Lý thuyết tối ưu là một trong những môn toán ứng dụng mà hầu hết các sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, cụng nghệ, kinh tế đều được 

học với những mức độ khác nhau. Trong chương trình này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu toàn phương, bao gồm 

những nội dung về sự tồn tại nghiệm và tính ổn định của các bài toán tối ưu toàn phương. 

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

55 Giải gần đúng 

phương trình 

toán tử

Môn học cung cấp một số kiến thức chuyên sâu và hiện đại về các phương pháp của giải tích hàm, một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán 

tử.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

56 Phương pháp 

biến phân và 

phương pháp 

toán tử đơn 

điệu

Môn học đề cập tới một số kiến thức cơ bản hiện đại về các phương pháp của giải tích hàm phi tuyến, một số phương pháp giải phương trình toán tử 

với toán tử đơn điệu, toán tử thế, phương pháp cực tiểu hóa.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

57 Phương pháp 

điều chỉnh giải 

bài toán đặt 

không chỉnh

Môn học nghiên cứu về lý thuyết đặt không chỉnh đối với các phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân và giải bài toán đặt không chỉnh 

bằng phương pháp điều chỉnh

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

58 Lí thuyết sóng 

nhỏ

Môn học cung cấp cho NCS một số kiến thức cơ bản và nâng cao trong lý thuyết sóng nhỏ như: biến đổi sóng nhỏ liên tục, rời rạc, xấp xỉ đa phân 

giải, các thuật toán phân tích và tổng hợp trong ứng dụng của biến đổi sóng nhỏ rời rạc.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm
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59 Giải tích phi 

tuyến và ứng 

dụng

Học phần trình bày các phương pháp cơ bản của Giải tích phi tuyến dùng để nghiên cứu các bài toán của lí thuyết phương trình đạo hàm riêng, bao 

gồm phương pháp điểm bất động, phương pháp đơn điệu và phương pháp biến phân. 

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

60 Lí thuyết các 

hệ động lực vô 

hạn chiều 

Giới thiệu các khái niệm và kết quả cơ bản của lí thuyết hệ động lực vô hạn chiều; áp dụng vào việc nghiên cứu các hệ động lực vô hạn chiều sinh 

bởi một số lớp phương trình đạo hàm riêng: phương trình parabolic phi tuyến, phương trình Navier-Stokes hai chiều.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

61 Nửa nhóm các 

toán tử tuyến 

tính và ứng 

dụng

Các kiến thức về nửa nhóm liên tục, các định lí về toán tử sinh. Liên hệ với tính đặt đúng của bài toán Cauchy.  Xây dựng cách tiếp cận thống nhất 

các khái niệm trên, từ đó áp dụng vào việc biểu diễn nghiệm cho các lớp bài toán tiến hóa đối với phương trình vi phân tuyến tính và nửa tuyến tính 

trong không gian Banach.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

62 Đánh giá tập 

đạt được của 

một lớp hệ 

Markov rời rạc 

có trễ biến 

thiên

Trình bày một số kết quả nghiên cứu về bài toán đánh giá tập đạt được của một lớp hệ Markov rời rạc có trễ biến thiên và nhiễu bị chặn 2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

63 Tính ổn định 

ngẫu nhiên của 

lớp hệ Markov 

rời rạc phi 

tuyến có trễ 

biến thiên

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ

bản trong nghiên cứu tính ổn định ngẫu nhiên của lớp hệ Markov rời rạc phi tuyến có trễ biến thiên

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm
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64 Bài toán ổn 

định hóa cho 

lớp hệ Markov 

rời rạc có trễ 

biến thiên

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ

bản trong nghiên cứu bài toán ổn định hóa cho lớp hệ Markov rời rạc có trễ biến thiên phụ thuộc mode

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

65 PT dáng điệu 

nghiệm trong 

thời gian hữu 

hạn của một 

lớp hệ vi phân 

bậc phân số 

không dừng có 

trễ tỉ lệ

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ

bản trong nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong khoảng thời gian hữu hạn đối với một số

lớp hệ phương trình vi phân bậc phân số không dừng.

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánhgiá năng lực NCS qua các câu hỏi 

phụ: Tối đa 3 điểm

66 Thiết kế điều 

khiển phân 

quyền ổn định 

hóa lớp hệ 

dương bậc 

phân số dạng 

kết nối

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ 

bản trong việc thiết kế điều khiển phân quyền ổn định hóa lớp hệ dương bậc phân số dạng kết nối

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánhgiá năng lực NCS qua các câu hỏi 

phụ: Tối đa 3 điểm

67 Tính ổn định 

của một lớp 

PTVP bậc 

phân số nửa 

tuyến tính 

trong không 

gian vô hạn 

chiều

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ 

bản trong việc nghiên cứu Tính ổn định của một lớp phương trình vi phân bậc phân số nửa tuyến tính trong không gian vô hạn chiều 

2 HK3,4 NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

2.3  Bài tiểu luận 

tổng quan 

NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra 

mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ. 

3 HK3,4 NCS trình bày nội dung của tiểu luận tổng 

quan trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi 

phụ do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, 

trong đó:

- Điểm đánh giá chất lượng của tiểu luận và 

phần trình bày của NCS: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

Năm thứ 

3 hoặc 4.

Phần 3: Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học, ngoại ngữ, thực hiện nhiệm vụ NCS và hoàn thành luận án tiến sĩ (69 TC)
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5.1 Ngành sư phạm Vật lý (Áp dụng cho K44,45)

STT Tên môn học Mục đích môn học

Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I. Khối kiến thức đại cương

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong 

việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết 

các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa 

học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị 

chung của nhân loại. 

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5. Khoa Vật Lý 
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng; Tăng 

cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực: Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ 

trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, 

giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

322



6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.1. 13Khối kiến thức của nhóm ngành
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12 Toán cho Vật 

lý 1 (Hàm 

nhiều biến và 

phương trình 

vi phân)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến và phương trình vi phân

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Toán cho Vật 

lý 2 (Đại số 

tuyến tính)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học)

1. Kiến thức:

- Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử.

- Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH.

- Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người.

- Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại.

- Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau.

- Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo.

- Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên. 

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này. 

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên môn.

3. Thái độ

     Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc giảng dạy 

môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này.

4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm  nền tảng, bổ trợ:

- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn.

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học.

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học.

  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Khoa học tự 

nhiên 3 (Sinh 

học)

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau:

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá trình quang hợp và 

hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học.

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ sinh thái.

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái.

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến học đường.

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất.

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng thuốc kiểm soát 

bệnh tiểu đường.

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật.

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được nguyên tắc mà con 

người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng.

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của tiêm chủng mở 

rộng.

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào.

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô nhiễm nước và 

không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục 

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v

- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp.

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa

3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học.

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH.

4. Năng lực:

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiện; 

năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc 53

16 Tiếng Anh 

chuyên ngành

 1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. 

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học.

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

- Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Cơ học đại 

cương

1. Kiến thức

Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ chất điểm, các 

định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ quy chiếu quán tính và không 

quán tính.

2. Kĩ năng

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện 

tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Điện và từ 1. Kiến thức

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô tả chúng. Vai 

trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải thích các hiện 

tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ sở cho 

giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Quang học 1. Kiến thức: 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang  học lượng tử.

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng dụng của môn học 

trong thực tế.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức.

4. Năng lực:

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học.

- Nghiên cứu khoa học.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Điện động lực 1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét theo 

hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn của các điện tích và 

cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục 

trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và 

bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các hiện tượng điện từ..

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học  ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp cận và nghiên 

cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Cơ học lượng 

tử 

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Vật lý thống kê 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Phương pháp 

toán lý

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 Hk6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Vật lý phân tử 

và nhiệt học

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích 

được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử.

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu.

4.  Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dao động và 

sóng

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Vật lý nguyên 

tử và hạt nhân

1.Kiến thức

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt 

nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử.

2. Kĩ năng

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân.

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt 

nhân.

3. Thái độ

   Nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Thiên văn  Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo khoa vật lý 12. 

Bước đầu hình thành  kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại nhỏ.

 Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc.

 Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Thực hành Vật 

lý đại cương 1

1. Kiến thức: 

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên:

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường).

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý.

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý.

2. Kĩ năng:

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số.

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy.

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng  của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, điện học 1.

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí nghiệm; biết 

rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm.

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm.

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Thực hành Vật 

lý đại cương 2

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt khác những định 

luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra.

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương.

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản:

   + Phép đo các đại lượng vật lý

   + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo .

  + Hiểu qui tắc làm tròn số.

  + Biết cách vẽ đồ thị vật lí.

  + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm.

  + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng.

2.  Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết quả…).  Những lưu 

ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện.

3. Thái độ:  Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, khách 

quan và trung thực…)

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung  thì còn phải có năng lực đặc thù:

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, phép đo mới, ứng 

dụng mới..

- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử.

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh.

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm.

- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra.

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ?

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Kỹ thuật nhiệt 

và ĐCĐT

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong.

2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Kỹ thuật điện - Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

- Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân dụng.

- Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện

- Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Kỹ thuật điện 

tử

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều một pha, ba pha 

và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Cơ lý thuyết 1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải 

thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán 

gần với thực tế.

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết 

một số bài toán gần với thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Lý thuyết chất 

rắn

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các tính chất, nhiệt 

động, điện, từ và quang  của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự)

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Lịch sử vật lý 1. Kiến thức

- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học Vật lí trong 

các giai đoạn.

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1.

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX.

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại.

2.  Kĩ năng

-  Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí.

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí..

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Ứng dụng của 

Vật lý trong 

khoa học và y 

– sinh

1. Kiến thức:

Trang bị kiến thức về cấu tạo và hoạt động của các đối tượng mà có ứng dụng các cơ sở vật lý.

2. Kĩ năng:

Hình thành kỹ năng phân tích các giải pháp ứng dụng, kỹ năng ứng dụng vât lý vào cuộc sống, kỹ năng vận hành sử dụng các thiết bị có ứng dụng vật 

lý.

Nhận biết

Biết được vai trò của cảm biến và các phương pháp chụp ảnh sử dụng trong y khoa

Thông hiểu

Hiểu rõ cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến, một số các phương pháp chụp ảnh trong y khoa.

Vận dụng

Sử dụng được một số cảm biến để có thể thực hiện việc thu nhận tín hiệu và cơ sở xây dựng ảnh y khoa.

Vận dụng cao

Từ cơ sở xây dựng ảnh y khoa, có thể trích xuất một số thông tin nhằm phục vụ chẩn đoán sơ bộ về ảnh y khoa.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 02 môn 4
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37 Phương pháp 

tính

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán.

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Vật lý hiện đại 1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý theo quan 

điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các nguyên tử trên cơ sở vật lý 

lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo 

viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và nghiên cứu các vấn 

đề của Vật lý hiện đại.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Nhiệt động lực 

học

1. Kiến thức

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học.

- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, 

nhiệt lượng thu gọn, entropy.

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách khác nhau.

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của khí lý tưởng.

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut.

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất.

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý.

2. Kĩ năng

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí trong quá trình 

biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh.

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Tin học cho 

Vật lý

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các bài toán vật lý, 

lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác.

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Mạng điện-

Điện lạnh gia 

dụng

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến.

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Máy biến áp 

và thiết bị điện 

gia dụng

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy 

biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

  + Năng lực thực hành

  + Năng lực dạy học

  + Năng lực tự đánh giá

  + Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

  + Năng lực hợp tác

  + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

  + Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Động cơ điện 

một pha và ba 

pha

-  Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ điện một pha và 3 pha.

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

-  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

 + Năng lực thực hành

 + Năng lực dạy học

 + Năng lực tự đánh giá

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

 + Năng lực hợp tác

 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

 + Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 37

Bắt buộc 35

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
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44 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

1. Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) 

Những kiến thức, kĩ năng ban đầu học Tâm lí học đại cương; Nắm vững các khái niệm, các quy luật hình thành và phát triển tâm lí. Công cụ đánh giá 

là bài kiểm tra ngắn, phỏng vấn.

2. Đánh giá quá trình:

* Đánh giá về ý thức, thái độ

+ Nội dung đánh giá: 

-Ý thức chuyên cần; 

- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà; 

- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…

+ Tiêu chí đánh giá: - Số buổi đến lớp; - Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà; - Số lần tham gia các hoạt động học tập)

+ Công vụ đánh giá:  Điểm danh; Thống kê; Quan sát; Bài tập cá nhân; Bài tập nhóm; Phiếu tự đánh giá; Phiếu đánh giá chéo giữa SV với SV.

* Đánh giá kiến thức, kĩ năng:

+ Nội dung đánh giá:- Kiến thức: các kiến thức cơ bản của môn hoc; - Kĩ năng: Kĩ năng sử dụng các phương pháp để tìm hiểu tâm lí học sinh THPT; 

các ứng dụng sư phạm để nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục THPT.

+ Tiêu chí đánh giá: Hiểu,vận dụng kiến thức môn học vào dạy học và giáo dục THPT, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

+ Công vụ đánh giá:- Bài kiểm tra viết; - Bài kiểm tra thực hành

3. Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học)

Hình thức: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn;

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

1. Kiến thức

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học

-  Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu.

-  Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài.

-  Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài

- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận ba đoạn).

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành.

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ).

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Lí luận dạy 

học vật lí

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông và các biện pháp 

thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy 

học các loại bài lên lớp về vật lí.

2.  Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp về vật lí, KHTN, 

hoạt động trải nghiệm.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Nghiên cứu 

dạy học 

chương trình 

vật lí PT

1. Kiến thức

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện 

trường, Từ trường. 

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN.

2. Kĩ năng

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học vật lí

1. Kiến thức

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, các kĩ thuật, hình 

thức, công cụ đánh giá.

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá.

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá.

2. Kĩ năng

- Thiết kế được các công cụ đánh giá.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 

học vật lí

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Sử dụng thiết 

bị thí nghiệm 

trong dạy học 

vật lí PT

1. Kiến thức

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông.

2. Kĩ năng

- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí.

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm.

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ vạn năng, máy 

đo thời gian kết nối với cổng quang điện…

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí.

- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí.

- Sử dụng được thiết bị thí  nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Thực hành sư 

phạm 1 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí)

Tín chỉ 1: 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí.

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Thực hành sư 

phạm 2 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2:

1.  Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM.

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí.

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, KHTN và dạy học 

chủ đề STEM.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực tập sư 

phạm 1

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm

57 Thực tập sư 

phạm 2

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm

Tự chọn: chọn 1 môn 2

58 Một số phương 

pháp, kỹ thuật 

dạy học tích 

cực

1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, đặc 

điểm, các bước tổ chức.

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, các bước thực 

hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng.

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các  phương pháp và kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong 

học phần.

2. Kĩ năng

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học một số nội 

dung vật lí ở trường phổ thông.

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Dạy bài tập vật 

lý ở trường PT

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải BTVL.

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Sử dụng E-

learning trong 

dạy học vật lý

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning.

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-learning.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Phân tích 

chương trình 

Vật lý  trong  

dạy học khoa 

học tự nhiên

1. Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông.

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình 

vật lí trong môn KHTN.

2. Kĩ năng: 

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các hoạt động dạy học 

đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí.

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN).

2 HK5 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho theo thang 

điểm 10): Tham gia đầy đủ các buổi học; 

Chuẩn bị bài nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 

Trọng số 1/10.

Kiểm tra giữa kì (a2-cho theo thang điểm 10): 

Trọng số 2/10 (Tuần 12).

Thi kết thúc học phần (a3-cho theo thang điểm 

10): Trọng số 7/10

IV. 7

3

62 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn

1. Kiến thức

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học hệ chất điểm và 

vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học.

2. Kĩ năng

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các chuyển động 

này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và 

vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khóa luận tốt nghiệp và các môn thay thế

Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau
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62 Điện đại cương 1. Kiến thức

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa 

các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng dụng trong  kỹ thuật và cuộc sống 

dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương tác từ để giải 

thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ 

sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Lý thuyết 

thống kê hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 1 trong 2 học phần sau 4

65 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Phương pháp 

dạy học Vật lý 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ngành sư phạm Vật lý (K42, K43)

I. Khối kiến thức đại cương
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; Có 

thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực  hợp tác trong khi làm 

việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng 

lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

357



Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.1. 13Khối kiến thức của nhóm ngành

365



12 Toán cho Vật 

lý 1 (Hàm 

nhiều biến và 

phương trình 

vi phân)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến và phương trình vi phân

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Toán cho Vật 

lý 2 (Đại số 

tuyến tính)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học)

1. Kiến thức:

- Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử.

- Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH.

- Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người.

- Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại.

- Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau.

- Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo.

- Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên. 

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này. 

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên môn.

3. Thái độ

     Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc giảng dạy 

môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này.

4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm  nền tảng, bổ trợ:

- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn.

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học.

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học.

  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Khoa học tự 

nhiên 3 (Sinh 

học)

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau:

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá trình quang hợp và 

hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học.

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ sinh thái.

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái.

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến học đường.

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất.

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng thuốc kiểm soát 

bệnh tiểu đường.

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật.

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được nguyên tắc mà con 

người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng.

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của tiêm chủng mở 

rộng.

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào.

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô nhiễm nước và 

không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục 

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v

- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp.

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa

3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học.

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH.

4. Năng lực:

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiện; 

năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc 53

16 Tiếng Anh 

chuyên ngành

 1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. 

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học.

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

- Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Cơ học đại 

cương

1. Kiến thức

Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ chất điểm, các 

định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ quy chiếu quán tính và không 

quán tính.

2. Kĩ năng

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện 

tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Điện và từ 1. Kiến thức

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô tả chúng. Vai 

trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải thích các hiện 

tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ sở cho 

giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Quang học 1. Kiến thức: 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang  học lượng tử.

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng dụng của môn học 

trong thực tế.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức.

4. Năng lực:

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học.

- Nghiên cứu khoa học.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Điện động lực 1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét theo 

hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn của các điện tích và 

cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục 

trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và 

bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các hiện tượng điện từ..

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học  ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp cận và nghiên 

cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Cơ học lượng 

tử 

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Vật lý thống kê 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Phương pháp 

toán lý

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 Hk6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Vật lý phân tử 

và nhiệt học

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích 

được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử.

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu.

4.  Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dao động và 

sóng

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Vật lý nguyên 

tử và hạt nhân

1.Kiến thức

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt 

nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử.

2. Kĩ năng

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân.

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt 

nhân.

3. Thái độ

   Nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Thiên văn  Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo khoa vật lý 12. 

Bước đầu hình thành  kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại nhỏ.

 Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc.

 Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Thực hành Vật 

lý đại cương 1

1. Kiến thức: 

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên:

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường).

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý.

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý.

2. Kĩ năng:

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số.

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy.

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng  của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, điện học 1.

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí nghiệm; biết 

rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm.

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm.

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

370



29 Thực hành Vật 

lý đại cương 2

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt khác những định 

luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra.

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương.

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản:

   + Phép đo các đại lượng vật lý

   + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo .

  + Hiểu qui tắc làm tròn số.

  + Biết cách vẽ đồ thị vật lí.

  + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm.

  + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng.

2.  Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết quả…).  Những lưu 

ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện.

3. Thái độ:  Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, khách 

quan và trung thực…)

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung  thì còn phải có năng lực đặc thù:

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, phép đo mới, ứng 

dụng mới..

- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử.

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh.

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm.

- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra.

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả?

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

30 Kỹ thuật nhiệt 

và ĐCĐT

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong.

2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Kỹ thuật điện - Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

- Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân dụng.

- Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện

- Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Kỹ thuật điện 

tử

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều một pha, ba pha 

và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Cơ lý thuyết 1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải 

thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán 

gần với thực tế.

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết 

một số bài toán gần với thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Lý thuyết chất 

rắn

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các tính chất, nhiệt 

động, điện, từ và quang  của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự)

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Lịch sử vật lý 1. Kiến thức

- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học Vật lí trong 

các giai đoạn.

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1.

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX.

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại.

2.  Kĩ năng

-  Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí.

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí..

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 02 môn 4

36 Phương pháp 

tính

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán.

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Vật lý hiện đại 1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý theo quan 

điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các nguyên tử trên cơ sở vật lý 

lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo 

viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và nghiên cứu các vấn 

đề của Vật lý hiện đại.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Nhiệt động lực 

học

1. Kiến thức

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học.

- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, 

nhiệt lượng thu gọn, entropy.

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách khác nhau.

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của khí lý tưởng.

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut.

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất.

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý.

2. Kĩ năng

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí trong quá trình 

biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh.

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Tin học cho 

Vật lý

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các bài toán vật lý, 

lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác.

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Mạng điện-

Điện lạnh gia 

dụng

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến.

2.  Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Máy biến áp 

và thiết bị điện 

gia dụng

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy 

biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

  + Năng lực thực hành

  + Năng lực dạy học

  + Năng lực tự đánh giá

  + Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

  + Năng lực hợp tác

  + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

  + Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Động cơ điện 

một pha và ba 

pha

-  Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ điện một pha và 3 pha.

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

-  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

 + Năng lực thực hành

 + Năng lực dạy học

 + Năng lực tự đánh giá

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

 + Năng lực hợp tác

 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

 + Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 37

Bắt buộc 35

43 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
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44 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

375



46 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

1. Kiến thức

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học

-  Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu.

-  Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài.

-  Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài

- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận ba đoạn).

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành.

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ).

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Lí luận dạy 

học vật lí

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông và các biện pháp 

thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy 

học các loại bài lên lớp về vật lí.

2.  Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp về vật lí, KHTN, 

hoạt động trải nghiệm.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Nghiên cứu 

dạy học 

chương trình 

vật lí PT

1. Kiến thức

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện 

trường, Từ trường. 

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN.

2. Kĩ năng

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học vật lí

1. Kiến thức

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, các kĩ thuật, hình 

thức, công cụ đánh giá.

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá.

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá.

2. Kĩ năng

- Thiết kế được các công cụ đánh giá.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 

học vật lí

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Sử dụng thiết 

bị thí nghiệm 

trong dạy học 

vật lí PT

1. Kiến thức

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông.

2. Kĩ năng

- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí.

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm.

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ vạn năng, máy 

đo thời gian kết nối với cổng quang điện…

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí.

- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí.

- Sử dụng được thiết bị thí  nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Thực hành sư 

phạm 1 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí.

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Thực hành sư 

phạm 2 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2:

1.  Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM.

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí.

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, KHTN và dạy học 

chủ đề STEM.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Thực tập sư 

phạm 1

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm

56 Thực tập sư 

phạm 2

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm

Tự chọn: chọn 1 môn 2
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57 Một số phương 

pháp, kỹ thuật 

dạy học tích 

cực

1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, đặc 

điểm, các bước tổ chức.

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, các bước thực 

hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng.

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các  phương pháp và kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong 

học phần.

2. Kĩ năng

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học một số nội 

dung vật lí ở trường phổ thông.

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Dạy bài tập vật 

lý ở trường PT

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải BTVL.

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Sử dụng E-

learning trong 

dạy học vật lý

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning.

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-learning.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Phân tích 

chương trình 

Vật lý  trong  

dạy học khoa 

học tự nhiên

1. Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông.

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình 

vật lí trong môn KHTN.

2. Kĩ năng: 

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các hoạt động dạy học 

đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí.

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN).

2 HK5 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho theo thang 

điểm 10): Tham gia đầy đủ các buổi học; 

Chuẩn bị bài nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 

Trọng số 1/10.

Kiểm tra giữa kì (a2-cho theo thang điểm 10): 

Trọng số 2/10 (Tuần 12).

Thi kết thúc học phần (a3-cho theo thang điểm 

10): Trọng số 7/10

IV. 7

3

Khóa luận tốt nghiệp và các môn thay thế

Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau
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61 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn

1. Kiến thức

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học hệ chất điểm và 

vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học.

2. Kĩ năng

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các chuyển động 

này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và 

vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Điện đại cương 1. Kiến thức

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa 

các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng dụng trong  kỹ thuật và cuộc sống 

dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương tác từ để giải 

thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ 

sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Lý thuyết 

thống kê hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 1 trong 2 học phần sau 4

64 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Phương pháp 

dạy học Vật lý 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5.2 Ngành sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (K42,43)

I. Khối kiến thức đại cương

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức: Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung 

và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống 

Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm 

lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng; Tăng 

cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực: Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ 

trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, 

giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

393



Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tiếng Anh B21 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý 

nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các 

thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. 

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. 

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe hiểu các hội 

thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học; Về kỹ 

năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau; 

Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp 

với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. Về kỹ năng viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email 

trang trọng và không trang trọng; viết báo; viết báo cáo; viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận.

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp; Sinh viên xây dựng và duy trì 

thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà; Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác 

tích cực đối với giáo viên; Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp; Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và 

trung thực trong thi cử; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập;  Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực tư duy 

phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Tiếng Anh B22 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng 

được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác; Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực 

hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng 

về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống; Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế 

ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; nghe hiểu các 

hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học; 

Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; sử dụng các câu chi 

tiết trong nhiều chủ đề khác nhau; Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh 

phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể; Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không 

trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể chuyện, phê bình/ đánh giá, phân tích lợi ích và tác hại, bày tỏ ý kiến…

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời 

gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà; Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên; Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp 

tích cực trong nhóm và tập thể lớp; Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong 

việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực tư duy 

phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Toán cho Vật 

lý 1 (Hàm 

nhiều biến và 

phương trình 

vi phân) 

Mathematics 

for Physics 1 

(Multivariate 

Function and 

differential 

equation)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Phép tính vi phân hàm một, nhiều biến, tích phân bội, phương trình vi phân, giải tích vector.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Toán cho Vật 

lý 2 (Đại số 

tuyến tính) 

Mathematics 

for Physics 2 

(Linear 

Algebra)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học) Science 2 

(Chemistry)

1. Kiến thức: Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH; Biết các phản ứng hóa học xảy ra 

trong cơ thể người; Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại; Nắm được thành phần của dầu thô và qui 

trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau; Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu 

được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu. 

2. Kĩ năng

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên. 

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

  - Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này. 

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên môn.

3. Thái độ: Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc giảng 

dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này

4.  Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm  nền tảng, bổ trợ: 

Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn; Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn 

Hóa học; Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Khoa học tự 

nhiên 3 (Sinh 

học) Science 3 

(Biology)

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau:

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá trình quang hợp và 

hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học.

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ sinh thái.

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái.

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến học đường.

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất.

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng thuốc kiểm soát 

bệnh tiểu đường.

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật.

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được nguyên tắc mà con 

người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng.

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của tiêm chủng mở 

rộng.

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào.

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô nhiễm nước và 

không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức; Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v; Kỹ năng học tấp kiến 

thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp; Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa

3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học; Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH 

và hướng dẫn NCKH.

4. Năng lực:

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiện; 

năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.2.

Bắt buộc 53

19 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(English for 

Physics)

1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện 

tượng vật lý bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học.

-  Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

 - Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Cơ học đại 

cương 

(Mechanics)

1. Kiến thức

Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ chất điểm, các 

định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ quy chiếu quán tính và không 

quán tính.

2. Kĩ năng

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện 

tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Điện và từ 

(Electricity 

and  

Magnetism)

1. Kiến thức

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô tả chúng. Vai 

trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải thích các hiện 

tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ sở cho 

giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành
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22 Quang học 

(Optics)

1. Kiến thức: 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang  học lượng tử.

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng dụng của môn học 

trong thực tế.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức.

4. Năng lực:

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học.

- Nghiên cứu khoa học.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Điện động lực 

(Electrodynami

cs)

1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét theo 

hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn của các điện tích và 

cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục 

trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và 

bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các hiện tượng điện từ..

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học  ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp cận và nghiên 

cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Cơ học lượng 

tử  (Quantum 

mechanics)

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Vật lý thống 

kê (Statistical 

Physics)

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Phương pháp 

toán lý 

(Mathematical 

Methods in 

Physics)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Vật lý phân tử 

và nhiệt học 

(Molecular 

Physics and 

Thermodynami

cs)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích 

được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử.

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

3 Hk3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Dao động và 

sóng 

(Oscillations 

and Waves )

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương        trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có 

liên quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Vật lý nguyên 

tử và hạt nhân 

(Atomic and 

Nuclear 

Physics 

1.Kiến thức

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt 

nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử.

2. Kĩ năng

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân.

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt 

nhân.

3. Thái độ

   Nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Thiên văn 

(Astronomy)

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo khoa vật lý 12. 

Bước đầu hình thành  kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại nhỏ.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc.

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Thực hành Vật 

lý đại cương 1 

(Fundamental 

Physics in

 Practice 1)

1. Kiến thức: 

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên:

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường).

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý.

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý.

2. Kĩ năng:

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số.

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy.

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng  của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, điện học 1.

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí nghiệm; biết 

rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm.

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm.

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

2 Hk4 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

32 Thực hành Vật 

lý đại cương 2 

(Fundamental 

Physics in

 Practice 2)

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt khác những định 

luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra.

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương.

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản:

  + Phép đo các đại lượng vật lý

  + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo .

  + Hiểu qui tắc làm tròn số.

  + Biết cách vẽ đồ thị vật lí.

  + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm.

  + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng.

2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết quả…).  Những lưu 

ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện.

3. Thái độ:  Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, khách 

quan và trung thực…)

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung  thì còn phải có năng lực đặc thù:

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, phép đo mới, ứng 

dụng mới..

- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử.

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh.

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm.

- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra.

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ?

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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33 Kỹ thuật nhiệt 

và ĐCĐT 

(Heat 

engineering 

and internal 

combustion 

engine)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong.

2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Kỹ thuật điện 

tử (Electrical 

Enginnering)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2.. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân dụng.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Kỹ thuật điện 

tử (Electronic 

Enginnering)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều một pha, ba pha 

và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Cơ lý thuyết 

(Theoretical 

Mechanics)

1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải 

thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán 

gần với thực tế.

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết 

một số bài toán gần với thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Vật lý chất rắn

Solid state 

Physics

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các tính chất, nhiệt 

động, điện, từ và quang  của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 02 môn 4

38 Phương pháp 

tính 

(Numerical 

method)

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán.

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Vật lý hiện đại 

(Modern 

Physics)

1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý theo quan 

điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các nguyên tử trên cơ sở vật lý 

lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo 

viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và nghiên cứu các vấn 

đề của Vật lý hiện đại.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Nhiệt động lực 

học 

(Thermodynam

ics)

1. Kiến thức

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học.

- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, 

nhiệt lượng thu gọn, entropy.

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách khác nhau.

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của khí lý tưởng.

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut.

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất.

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý.

2. Kĩ năng

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí trong quá trình 

biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh.

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật.

3 Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Tin học cho 

Vật lý 

(Computational 

 Physics)

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các bài toán vật lý, 

lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác.

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Mạng điện-

Điện lạnh gia 

dụng 

(Electrical 

Network and 

Refrigeration 

machines at 

Home)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Máy biến áp 

và thiết bị điện 

gia dụng 

(Transformers 

and electrical 

Equipments at 

Home)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy 

biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Động cơ điện 

một pha và ba 

pha (AC 

Electric 

Motors)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và bảo dưỡng 

động cơ điện một pha và 3 pha.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4.. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 37

Bắt buộc 35

45 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
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46 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành 

(Methods of 

Scientific 

Research and 

Education in 

Physics)

1. Kiến thức

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học

-  Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu.

-  Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài.

-  Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài

- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận ba đoạn).

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành.

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ).

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Lí luận dạy 

học vật lí 

(Principles and 

Methods of  

Physical 

Education in 

School)

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông và các biện pháp 

thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy 

học các loại bài lên lớp về vật lí.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp về vật lí, KHTN, 

hoạt động trải nghiệm.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Nghiên cứu 

dạy học 

chương trình 

vật lí PT 

(Physical 

Curricumlum 

Research  in 

School)

1. Kiến thức

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện 

trường, Từ trường. 

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN.

2. Kĩ năng

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học vật lí 

(Testing and 

Assessment in 

Physical 

Education)

1.Kiến thức

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, các kĩ thuật, hình 

thức, công cụ đánh giá.

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá.

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá.

2. Kĩ năng

- Thiết kế được các công cụ đánh giá.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 

học vật lí 

(Application of 

softwares in  

Physical 

Education in 

School)

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Sử dụng thiết 

bị thí nghiệm 

trong dạy học 

vật lí PT 

(Application of 

Experimental 

Equipments in 

Physical 

Education at 

School)

1. Kiến thức

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông.

2. Kĩ năng

- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí.

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm.

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ vạn năng, máy 

đo thời gian kết nối với cổng quang điện…

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí.

- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí.

- Sử dụng được thiết bị thí  nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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55 Thực hành sư 

phạm 1 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí) 

(Educational 

Practice 1)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí.

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành sư 

phạm 2 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí) 

(Educational 

Practice 2)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ  2:

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM.

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí.

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, KHTN và dạy học 

chủ đề STEM.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Thực tập sư 

phạm 1 

(Educational 

Practice in 

School 1)

3 HK5 Theo quy chế TTSP
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58 Thực tập sư 

phạm 2 

(Educational 

Practice in 

School 2)

4 HK7 Theo quy chế TTSP

Tự chọn: chọn 1 môn 2

59 Lịch sử vật lý  

(History of 

Physics)

1. Kiến thức

- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học Vật lí trong 

các giai đoạn.

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1.

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX.

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại.

2. Kĩ năng

-  Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí.

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí..

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Một số phương 

pháp, kỹ thuật 

dạy học tích 

cực (Methods 

of Active 

Education in 

School)

1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, đặc 

điểm, các bước tổ chức.

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, các bước thực 

hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng.

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các  phương pháp và kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong 

học phần.

2. Kĩ năng

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học một số nội 

dung vật lí ở trường phổ thông.

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Dạy bài tập vật 

lý ở trường PT 

(Methods of 

problem 

teaching in 

School)

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải BTVL.

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Sử dụng E-

learning trong 

dạy học vật lý 

(Application of 

E-Learning in 

Physical 

Education at 

School)

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning.

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-learning.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phân tích 

chương trình 

Vật lý  trong  

dạy học khoa 

học tự nhiên

1. Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông.

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình 

vật lí trong môn KHTN.

2. Kĩ năng: 

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các hoạt động dạy học 

đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí.

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN).

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV. 7

Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau 3

64 Cơ học hệ chất 

điểm và vật 

rắn 

(Mechanics)

1.  Kiến thức

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học hệ chất điểm và 

vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học.

2. Kĩ năng

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các chuyển động 

này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và 

vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn Vật lý và Khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế
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65 Điện đại cương + Kiến thức

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa 

các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng dụng trong  kỹ thuật và cuộc sống 

dân sinh.

+ Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương tác từ để giải 

thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

+ Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

+ Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ 

sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Lý thuyết 

thống kê hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 1 trong 2 học phần sau 4

67 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Phương pháp 

dạy học Vật lý 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Ngành sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (Áp dụng cho K44,45)

I. Khối kiến thức đại cương

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học; Có khả 

năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng phê 

phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ: Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư 

tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại; Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những 

nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về: Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có thể miêu tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Tiếng Anh B21 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý 

nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các 

thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. 

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. 

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các 

chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học.

- Về kỹ năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề 

khác nhau. 

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp 

với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể.

- Về kỹ năng viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết báo; viết báo cáo; 

viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận.

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Tiếng Anh B22 1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý 

nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng bao gồm các 

ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. 

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc 

các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học.

- Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; sử dụng các câu 

chi tiết trong nhiều chủ đề khác nhau.

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp 

với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể.

- Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể chuyện, phê bình/ đánh giá, phân tích lợi ích 

và tác hại, bày tỏ ý kiến…

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Toán cho Vật 

lý 1 (Hàm 

nhiều biến và 

phương trình 

vi phân) 

Mathematics 

for Physics 1 

(Multivariate 

Function and 

differential 

equation)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Phép tính vi phân hàm một, nhiều biến, tích phân bội, phương trình vi phân, giải tích vector.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Toán cho Vật 

lý 2 (Đại số 

tuyến tính) 

Mathematics 

for Physics 2 

(Linear 

Algebra)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học) Science 2 

(Chemistry)

1. Kiến thức:

 - Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử.

 - Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH.

 - Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người.

 - Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại.

 - Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau.

 - Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo.

 - Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu. 

2. Kĩ năng

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên. 

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

  - Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này. 

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên môn.

3. Thái độ

     Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc giảng dạy 

môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này

4.  Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm  nền tảng, bổ trợ:

- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn.

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học.

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Khoa học tự 

nhiên 3 (Sinh 

học) Science 3 

(Biology)

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau:

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá trình quang hợp và 

hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học.

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ sinh thái.

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái.

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến học đường.

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất.

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng thuốc kiểm soát 

bệnh tiểu đường.

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật.

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được nguyên tắc mà con 

người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng.

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của tiêm chủng mở 

rộng.

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào.

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô nhiễm nước và 

không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v

- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp.

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa

3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học.

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH.

4. Năng lực:

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiện; 

năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2.

Bắt buộc 53

Khối kiến thức chuyên ngành
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20 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(English for 

Physics)

1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện 

tượng vật lý bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học.

-  Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

 - Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Cơ học đại 

cương 

(Mechanics)

1. Kiến thức

Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ chất điểm, các 

định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ quy chiếu quán tính và không 

quán tính.

2. Kĩ năng

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện 

tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Điện và từ 

(Electricity 

and  

Magnetism)

1. Kiến thức

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô tả chúng. Vai 

trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh.

2. Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải thích các hiện 

tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ sở cho 

giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Quang học 

(Optics)

1. Kiến thức: 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang  học lượng tử.

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng dụng của môn học 

trong thực tế.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức.

4. Năng lực:

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học.

- Nghiên cứu khoa học.

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Điện động lực 

(Electrodynami

cs)

1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét theo 

hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn của các điện tích và 

cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục 

trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và 

bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các hiện tượng điện từ..

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học  ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp cận và nghiên 

cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Cơ học lượng 

tử  (Quantum 

mechanics)

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Vật lý thống 

kê (Statistical 

Physics)

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Phương pháp 

toán lý 

(Mathematical 

Methods in 

Physics)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Vật lý phân tử 

và nhiệt học 

(Molecular 

Physics and 

Thermodynami

cs)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích 

được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử.

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có liên 

quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

3 Hk3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Dao động và 

sóng 

(Oscillations 

and Waves )

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương        trình và giải thích được các hiện tượng vật lý có 

liên quan.

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý.

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Vật lý nguyên 

tử và hạt nhân 

(Atomic and 

Nuclear 

Physics 

1.Kiến thức

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản về cấu trúc hạt 

nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử.

2. Kĩ năng

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân.

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt 

nhân.

3. Thái độ

   Nghiêm túc, chăm chỉ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Thiên văn 

(Astronomy)

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo khoa vật lý 12. 

Bước đầu hình thành  kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại nhỏ.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc.

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Thực hành Vật 

lý đại cương 1 

(Fundamental 

Physics in

 Practice 1)

1. Kiến thức: 

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên:

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường).

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý.

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý.

2. Kĩ năng:

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số.

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy.

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng  của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, điện học 1.

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí nghiệm; biết 

rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm.

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm.

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

2 Hk4 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

33 Thực hành Vật 

lý đại cương 2 

(Fundamental 

Physics in

 Practice 2)

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt khác những định 

luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra.

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương.

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản:

  + Phép đo các đại lượng vật lý

  + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo .

  + Hiểu qui tắc làm tròn số.

  + Biết cách vẽ đồ thị vật lí.

  + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm.

  + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng.

2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết quả…).  Những lưu 

ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện.

3. Thái độ:  Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, khách 

quan và trung thực…)

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung  thì còn phải có năng lực đặc thù:

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, phép đo mới, ứng 

dụng mới..

- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử.

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh.

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm.

- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra.

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ?

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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34 Kỹ thuật nhiệt 

và ĐCĐT 

(Heat 

engineering 

and internal 

combustion 

engine)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong.

2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Kỹ thuật điện 

tử (Electrical 

Enginnering)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2.. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân dụng.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Kỹ thuật điện 

tử (Electronic 

Enginnering)

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều một pha, ba pha 

và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử.

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Cơ lý thuyết  

(Theoretical 

Mechanics)

1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải 

thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán 

gần với thực tế.

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết 

một số bài toán gần với thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Vật lý chất rắn

Solid state 

Physics

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các tính chất, nhiệt 

động, điện, từ và quang  của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Ứng dụng của 

Vật lý trong 

khoa học và y 

– sinh

1. Kiến thức:

Trang bị kiến thức về cấu tạo và hoạt động của các đối tượng mà có ứng dụng các cơ sở vật lý.

2. Kĩ năng:

Hình thành kỹ năng phân tích các giải pháp ứng dụng, kỹ năng ứng dụng vât lý vào cuộc sống, kỹ năng vận hành sử dụng các thiết bị có ứng dụng vật 

lý.

- Nhận biết

Biết được vai trò của cảm biến và các phương pháp chụp ảnh sử dụng trong y khoa

- Thông hiểu

Hiểu rõ cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến, một số các phương pháp chụp ảnh trong y khoa.

- Vận dụng

Sử dụng được một số cảm biến để có thể thực hiện việc thu nhận tín hiệu và cơ sở xây dựng ảnh y khoa.

- Vận dụng cao

Từ cơ sở xây dựng ảnh y khoa, có thể trích xuất một số thông tin nhằm phục vụ chẩn đoán sơ bộ về ảnh y khoa. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn: chọn 02 môn 4

40 Phương pháp 

tính 

(Numerical 

method)

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán.

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Vật lý hiện đại 

(Modern 

Physics)

1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý theo quan 

điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các nguyên tử trên cơ sở vật lý 

lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo 

viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và nghiên cứu các vấn 

đề của Vật lý hiện đại.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Nhiệt động lực 

học 

(Thermodynam

ics)

1. Kiến thức

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học.

- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, 

nhiệt lượng thu gọn, entropy.

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách khác nhau.

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của khí lý tưởng.

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut.

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất.

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý.

2. Kĩ năng

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí trong quá trình 

biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh.

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật.

3 Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tin học cho 

Vật lý 

(Computational 

 Physics)

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các bài toán vật lý, 

lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác.

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Mạng điện-

Điện lạnh gia 

dụng 

(Electrical 

Network and 

Refrigeration 

machines at 

Home)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Máy biến áp 

và thiết bị điện 

gia dụng 

(Transformers 

and electrical 

Equipments at 

Home)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy 

biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Động cơ điện 

một pha và ba 

pha (AC 

Electric 

Motors)

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và bảo dưỡng 

động cơ điện một pha và 3 pha.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4.. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực thực hành

- Năng lực dạy học

- Năng lực tự đánh giá

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực ngoại ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 37

Bắt buộc 35

Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
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47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành 

(Methods of 

Scientific 

Research and 

Education in 

Physics)

1. Kiến thức

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học

-  Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu.

-  Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài.

-  Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài

- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận ba đoạn).

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành.

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ).

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Lí luận dạy 

học vật lí 

(Principles and 

Methods of  

Physical 

Education in 

School)

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông và các biện pháp 

thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy 

học các loại bài lên lớp về vật lí.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp về vật lí, KHTN, 

hoạt động trải nghiệm.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

440



53 Nghiên cứu 

dạy học 

chương trình 

vật lí PT 

(Physical 

Curricumlum 

Research  in 

School)

1. Kiến thức

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện 

trường, Từ trường. 

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN.

2. Kĩ năng

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, 

giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường.

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải 

bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức.

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học vật lí 

(Testing and 

Assessment in 

Physical 

Education)

1.Kiến thức

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, các kĩ thuật, hình 

thức, công cụ đánh giá.

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá.

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá.

2. Kĩ năng

- Thiết kế được các công cụ đánh giá.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 

học vật lí 

(Application of 

softwares in  

Physical 

Education in 

School)

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Sử dụng thiết 

bị thí nghiệm 

trong dạy học 

vật lí PT 

(Application of 

Experimental 

Equipments in 

Physical 

Education at 

School)

1. Kiến thức

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông.

2. Kĩ năng

- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí.

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm.

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ vạn năng, máy 

đo thời gian kết nối với cổng quang điện…

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí.

- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí.

- Sử dụng được thiết bị thí  nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

57 Thực hành sư 

phạm 1 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí) 

(Educational 

Practice 1)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí.

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Thực hành sư 

phạm 2 (02 

TC: 01 TC cho 

TLGD, 01 TC 

cho khoa Vật 

lí) 

(Educational 

Practice 2)

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học.

2. Kĩ năng

-  Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM.

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí.

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, KHTN và dạy học 

chủ đề STEM.

3. Thái độ

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Thực tập sư 

phạm 1 

(Educational 

Practice in 

School 1)

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm

60 Thực tập sư 

phạm 2 

(Educational 

Practice in 

School 2)

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 1 môn 2
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61 Lịch sử vật lý  

(History of 

Physics)

1. Kiến thức

- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học Vật lí trong 

các giai đoạn.

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1.

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX.

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại.

2. Kĩ năng

-  Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí.

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí..

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tích cực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Một số phương 

pháp, kỹ thuật 

dạy học tích 

cực (Methods 

of Active 

Education in 

School)

1. Kiến thức

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, đặc 

điểm, các bước tổ chức.

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, các bước thực 

hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng.

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các  phương pháp và kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong 

học phần.

2. Kĩ năng

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học một số nội 

dung vật lí ở trường phổ thông.

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp.

- Có ý thức tự học, hợp tác.

- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực giáo dục.

- Năng lực dạy học.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Dạy bài tập vật 

lý ở trường PT 

(Methods of 

problem 

teaching in 

School)

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải BTVL.

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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64 Sử dụng E-

learning trong 

dạy học vật lý 

(Application of 

E-Learning in 

Physical 

Education at 

School)

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning.

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-learning.

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí).

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Phân tích 

chương trình 

Vật lý  trong  

dạy học khoa 

học tự nhiên

1. Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông.

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình 

vật lí trong môn KHTN.

2. Kĩ năng: 

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các hoạt động dạy học 

đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí.

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN).

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV. 7

Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau 3

66 Cơ học hệ chất 

điểm và vật 

rắn 

(Mechanics)

1.  Kiến thức

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học hệ chất điểm và 

vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học.

2. Kĩ năng

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các chuyển động 

này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp và 

vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn Vật lý và Khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế
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67 Điện đại cương + Kiến thức

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa 

các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng dụng trong  kỹ thuật và cuộc sống 

dân sinh.

+ Kĩ năng

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương tác từ để giải 

thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật.

+ Thái độ

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác.

+ Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, làm cơ 

sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Lý thuyết 

thống kê hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương 

pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của vật 

lí hiện đại và vật lí kỹ thuật.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 1 trong 2 học phần sau 4

69 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển động và tương 

tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý nguyên tử hạt nhân, lý thuyết 

trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Phương pháp 

dạy học Vật lý 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí.

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí).

4 Hk8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5.3 Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Cơ lượng tử 1. Về tri thức

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng 

tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử…

2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Về thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng nó 

trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phát triển 

chương trình 

môn học vật lý 

& KHTN

1. Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phát triển chương trình nhà trường, chương trình môn học Vật lý và môn học KHTN.

2. Về kĩ năng: Có kỹ năng phát triển chương trình môn Vật lý, KHTN.

3. Về thái độ: Có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn (Chọn 02 trong các môn học sau)

8 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: VLLT&VLT, 

VLCR

2. Kĩ năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm

3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Lí thuyết nhóm 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết và nghiên cứu 

các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm thường dùng trong vật lý, lý thuyết 

biểu diễn nhóm.

2. Kĩ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn.

3. Thái độ:   Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Cấu trúc tinh 

thể  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất rắn, khoa học 

vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu.

3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp.

3 Hk2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Thực hành Vật 

lí Chất rắn 

hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ việc làm luận 

văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được.

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng 

Anh  

1. Kiến thức: 

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,....

- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý

3. Các mục tiêu khác:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Phương pháp 

tính và tin học 

chuyên ngành 

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán.

- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Thiết kế bài 

giảng e-

learning trong 

dạy học Vật lí 

1. Kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh.

- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning.

- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS).

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý.

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Vật lý hạt cơ 

bản

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3 Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Đo lường và 

các chuẩn đo 

lường vật lý  

- Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo này.

- Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc chương trình phổ 

thông.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành bắt buộc

18 Lý thuyết chất 

rắn

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh thể, cung cấp một 

số phương pháp tính vùng năng lượng 

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lý thuyết 

chuyển pha

1. Kiến thức: 

Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật chất. 

2. Kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Điện động lực 

học lượng tử 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Lý thuyết 

trường tự do 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, làm nền móng để 

tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin 

lượng tử…

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

4. Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các nhóm tự chon (Chon 01 trong 3 nhóm)

Nhóm 1

22 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  

1. Kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của hạt nhân đến 

những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân.

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Mô hình chất 

hạt nhân 

Walecka 

1. Kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới thiệu những nét cơ 

bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka.

2.Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2
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25 Lý thuyết 

trường tương 

tác 

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên những kiến thức 

nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Mô hình chuẩn  1. Kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác 

điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự 

phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc.

2. Kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật lý 

hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Thuyết tương 

đối rộng và vũ 

trụ học 

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và thuyết tương đối hẹp 

với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học phần này còn đưa ra các mô hình trong 

vũ trụ học.

2. Kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật lý 

hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 3

28 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho hệ thấp chiều; 

hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán dẫn thấp chiều như: độ linh 

động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các phương pháp hóa học,... 

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều .

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Vật lý chất rắn 

lượng tử 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển động của electron 

trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 8 HK4 Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng  đánh giá 

chấm  điểm theo thang điểm 10

Thực hiện luận văn tốt nghiệp
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5.4 Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Cơ lượng tử 1. Về tri thức

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng 

tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử…

2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Về thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng nó 

trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phát triển 

chương trình 

môn học vật lý 

& KHTN

1. Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phát triển chương trình nhà trường, chương trình môn học Vật lý và môn học KHTN.

2. Về kĩ năng: Có kỹ năng phát triển chương trình môn Vật lý, KHTN.

3. Về thái độ: Có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn (Chọn 02 trong các môn học sau)

8 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: VLLT&VLT, 

VLCR

2. Ky năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm

3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Lí thuyết nhóm 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết và nghiên cứu 

các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm thường dùng trong vật lý, lý thuyết 

biểu diễn nhóm.

2. Kỹ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn.

3. Thái độ:   Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Cấu trúc tinh 

thể  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất rắn, khoa học 

vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu.

3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Thực hành Vật 

lí Chất rắn 

hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ việc làm luận 

văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được.

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng 

Anh  

1. Kiến thức: 

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,....

- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý

3. Các mục tiêu khác:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Phương pháp 

tính và tin học 

chuyên ngành 

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán.

- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Đo lường và 

các chuẩn đo 

lường vật lý  

- Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo này.

- Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc chương trình phổ 

thông.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Thiết kế bài 

giảng e-

learning trong 

dạy học Vật lí 

1. Kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh.

- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning.

- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS).

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý.

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Vật lý hạt cơ 

bản

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành bắt buộc
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18 Tổ chức hoạt 

động nhận 

thức trong dạy 

học vật lí

1. Mục tiêu kiến thức 

     - Hiểu rõ cơ sở sinh lí học và tâm lí học của việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học vật lí

     - Có kiến thức về các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí.

     - Hiểu rõ các cấp độ nhận thức cần đạt trong dạy học vật lí.

     - Vận dụng các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí vào việc thiết kế các phương án dạy học nhằm không những học 

sinh tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà còn phát triển năng lực nhận thức và tư duy khoa học vật lí.

2. Mục tiêu kỹ năng

      - Có kỹ năng lựa chọn phương pháp nhận thức trong nghiên cứu vật lí vào việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh một cách phù hợp.

      - Có kỹ năng thiết kế các phương án dạy học phỏng theo các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến.

3. Mục tiêu tình cảm, thái độ

     - Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập

     - Tích cực hợp tác với giảng viên, các bạn cùng lớp giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Chiến lược dạy 

học vật lý ở 

trường phổ 

thông

1. Mục tiêu kiến thức

  - Hiểu rõ những vấn đề cơ bản của khái niệm chiến lược dạy học vật lí ở trường PT nói chung và chiến lược dạy học vật lí ở trường THPT, có những 

hiểu biết tổng quan về chiến lược dạy học vật lí phổ  ang  của một số quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới.

  - Hiểu rõ nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chung của chương trình vật lí PT và chương trình vật lí ở trường THPT. Phân tích được những ưu điểm, 

những tồn tại của chương trình và các sách giáo khoa (SGK).

  - Xác định được những đặc điểm cơ bản về nội dung kiến thức và PPDH một số đề tài quan trọng chương trình vật lí THPT.

2. Mục tiêu kĩ năng

Xác định được mục tiêu dạy học (kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực) thiết kế được các logic của tiến trình dạy học, lựa chọn được các phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để dạy một số kiến thức cơ bản, điển hình trong chương trình vật lí THPT theo hướng phát triển hoạt động 

nhận thức tích cực, tự lực và  sáng tạo

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học dạy 

học Vật lí

1. Về kiến thức: Vận dụng được những hiểu biết về các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục vào việc nghiên cứu quá trình dạy học Vật lí. 

2. Về kỹ năng: Soạn thảo được bài trắc nghiệm tự luận, khách quan nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn Vật lí của học sinh; năm được 

các công việc chủ yếu khi thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học; biết phân tích định tính định lượng các kết quả nghiên cứu theo các phương 

pháp thống kê toán học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Sử dụng thiết 

bị thí nghiệm 

trong dạy học 

Vật lý ở trường 

THPT

1. Mục tiêu kiến thức

Hiểu rõ lý luận chung về việc sử dụng phương tiện dạy học nói chung và thiết bị thí nghiệm nói riêng trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, đặc 

biệt là những yêu cầu cơ bản đối với thí nghiệm biểu diễn và đối với thí nghiệm thực tập. Lấy và phân tích được các ví dụ minh hoạ cho những luận 

điểm đã nêu.

2. Mục tiêu kĩ năng

   - Có kỹ năng sử dụng một số thiết bị thí nghiệm biểu diễn và thiết bị thí nghiệm thực tập chủ yếu được sử dụng trong dạy học vật lí ở trường 

THPT; có kĩ năng lập phương án thí nghiệm, lựa chọn, lắp ráp các bộ phận, tiến hành và xử lí các kết quả thí nghiệm được tiến hành với những thiết 

bị thí nghiệm này.

  - Có kĩ năng vận dụng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng về chuyên ngành để soạn thảo và thảo luận tiến trình dạy học một số kiến thức điển hình 

có sử dụng những thí nghiệm đã tiến hành.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong các môn) 3

22 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

dạy học Vật lý 

3

- Trang bị cho học viên cao học lý luận và phương pháp dạy học vật lý phương pháp tiếp cận các vấn đề trong dạy học vật lý và phương pháp giải 

quyết các vấn đề này bằng công nghệ thông tin.

- Hình thành kỹ năng viết chương trình tin học bằng các ngôn ngữ phổ biến trong thực tế để giải quyết nhiệm vụ đặt ra trong giảng dạy vật lý.

- Phát triển tư duy vật lý và tư duy công nghệ thông tin.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Dạy học giải 

bài tập vật lí ở 

trường THPT 

1. Về kiến thức: Nắm vững một số cơ sở lí luận về bài tập vật lí, dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông.

2. Về kĩ năng: Với mỗi đề tài, chương, phần (gọi tắt là chương) thuộc sách giáo khoa vật lí THPT, phải:

  - Lập sơ đồ cấu trúc lôgic chương.

  - Phân loại bài tập chương và đề ra các bước giải từng loại.

  - Soạn thảo hệ thống bài tập chương gồm các loại bài tập khác nhau và đề ra cách sử dụng, cách hướng dẫn học sinh giải từng bài tập trong dạy học.

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học Vật lý

- Lí thuyết: Biết được những khái niệm cơ bản về đánh giá, các phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá.

- Thực hành: Vận dụng được lí thuyết về đánh giá vào việc đánh giá các năng lực chủ yếu cần có của học sinh phổ thông khi nghiên cứu môn vật lí.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Lôgic học 

trong dạy học 

vật lí

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lôgíc học.

- Rèn kĩ năng lập luận chặt chẽ theo các quy tắc, quy luật cơ bản của lôgíc học.

+- Vận dụng được những hiểu biết về lôgíc học vào dạy học Vật lí. Phân tích được quá trình suy luận của HS, đặc biệt là phát hiện được những sai 

lầm phổ biến của HS trong suy luận, từ đó rèn luyện cho các em tư duy lôgíc.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Nghiên cứu 

cấu trúc 

chương trình 

Vật lý phổ 

thông 

- Lí thuyết: nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chương trình Vật lí ở trường Phổ thông

- Thực hành: phân tích được các ưu điểm, nhược điểm điển hình về cấu trúc, nội dung, phương pháp trình bày tài liệu của một số đề tài trọng tâm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Các phương 

pháp day học 

hiện đại trong 

dạy học Vật lý

- Lí thuyết: Những lí luận của một số PPDH hiện đại trong dạy học vật lí.

- Thực hành: vận dụng được các lí luận của các PPDH hiện đại vào việc thực hiện luận văn cao học và dạy học sau này.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Thí nghiệm 

Vật lý  ghép 

nối máy tính 

- Trang bị cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính và các phương pháp ghép nối máy thiết bị đo với máy tính. Hướng 

dẫn sử dụng các bộ ghép nối đa năng hiện đang có bán trê thị trường để ghép nối các bộ thí nghiệm vật lý phổ thông với máy tính và dùng máy tính 

làm công cụ đo và xử lý các số liệ thu được.

- Hình thành kỹ năng xây dựng các hệ đo trên các bài thí nghiệm vật lý phổ thông và các kỹ năng phân tích và xử lý số liệu.

 Phát triển tư duy vật lý và tư duy kỹ thuật.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29  Tổ chức hoạt 

động nhận 

thức trong dạy 

học Vật lý 2

1. Mục tiêu kiến thức 

  - Hiểu rõ cơ sở sinh lí học và tâm lí học của học sinh THCS.

  - Hiểu rõ những cơ sở lí luận cho việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh THCS trong dạy học vật lí.

  - Vận dụng các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí vào việc thiết kế các phương án dạy học các bài học vật lí 

THCSnhằm không những học sinh tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà còn phát triển năng lực nhận thức và tư duy khoa học vật lí.

2. Mục tiêu kỹ năng

   - Có kỹ năng lựa chọn phương pháp nhận thức trong nghiên cứu vật lí vào việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh THCS một cách phù hợp.

   - Có kỹ năng thiết kế các phương án dạy học  các bài học vật lí THCS phỏng theo các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến.

3. Mục tiêu tình cảm, thái độ

  - Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập

  - Tích cực hợp tác với giảng viên, các bạn cùng lớp giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ứng dụng tin 

học trong dạy 

học Vật lý

- Trang bị cho học viên cao học lý luận và phương pháp dạy học vật lý các kiến thức cơ bản về thiết kế các nội dung trong dạy học vật lý và phương 

pháp thiết kế các nội dung này bằng các phần mềm đàg có sẵn trên thị trường.

- Hình thành kỹ năng thiết kế các mô hình ảo dùng cho dạy học vật lý bằng các ngôn ngữ phổ biến trong thực tế.

- Phát triển tư duy vật lý và tư duy công nghệ thông tin.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Vật lý và Vật 

lý phổ thông

Cung cấp cho học viên một cách nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa những kiến thức của khoa học Vật lí với các kiến thức Vật lí được dạy ở phổ 

thông, từ đó giúp họ nắm chắc và hiểu thấu đáo những kiến thức Vật lí cần truyền thụ cho học sinh ở cấp học phổ thông.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 8 HK4 Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng  đánh giá 

chấm  điểm theo thang điểm 10

5.5

1 Các môn học bắt buộc

2 Phương pháp 

lý thuyết 

trường lượng 

tử cho vật lý lý 

thuyết

1. Về kiến thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết trường lượng tử, mô tả 

tương tác của các hạt cơ bản bằng phương pháp lý thuyết trường lượng tử, phương pháp nhiễu loạn, quy tắc Feymann …. Từ đó NCS có thể nghiên 

cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, cơ học thống kê, vật lý hạt nhân năng lượng cao, vật lý chất rắn lượng tử. Trang bị cho NCS các 

phương pháp cơ bản và hiện đại để giải quyết bài toán hệ nhiều hạt

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thực hiện luận văn tốt nghiệp

 Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán
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3 Vật lý thống 

kê nâng cao

1. Về tri thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các những kiến thức cần thiết về các nguyên lý, tính chất và các hiện tượng đặc trưng của hệ 

nhiều hạt, cũng như các phương pháp khảo sát hệ nhiều hạt theo quan điểm của vật lí thống kê lượng tử trên cơ sở cấu trúc vi mô của hệ. Từ đó ứng 

dụng trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại.Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn học tự chọn (Chọn 02 môn)

4 Lý thuyết 

trường nhiệt 

độ và sự dịch 

chuyển pha

1. Về kiến thức: Môn học này giúp trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản về phương pháp tác dụng hiệu dụng CJT ở nhiệt độ hữu hạn. Từ đó 

khảo sát các trường lượng tử dựa trên thế hiệu dụng của trường. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về sự dịch chuyển pha sẽ giúp NCS tìm hiểu 

về quá trình dịch chuyển pha trong vũ trụ ở thời kỳ đầu của nó.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Quang học 

lượng tử

1. Về kiến thức: Môn học này trang bị cho NCS các kiến thức chuyên sâu của quang học lượng tử, lý thuyết lượng tử về tương tác giữa nguyên tử và 

trường, lý thuyết lượng tử về laser… để từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý laser, quang phi tuyến, lý thuyết chuyển pha 

lượng tử và các trạng thái đặc biệt của vật chất. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại, phương pháp nghiên cứu Vật lý Lý thuyết. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề 

khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Lý thuyết hạt 

cơ bản chuyên 

sâu

1. Về kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất vật lý của các hạt cơ bản; Lý thuyết đối xứng và sự sắp xếp hệ thống hóa 

các hạt cơ bản, mô hình hóa các tương tác giữa chúng, lý thuyết hợp nhất tất cả các tương tác của các hạt cơ bản. Từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt 

các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, lý thuyết thống nhất tương tác , vật lý hạt nhân năng lượng cao, siêu cao.Trang bị cho NCS các phương 

pháp cơ bản và hiện đại để giải quyết bài toán hệ nhiều hạt.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Điện động lực 

học lượng tử

1. Về kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho NCS kiến thức về tương tác của ánh sáng với vật chất theo quan điểm lý thuyết lượng tử tương đối tính, 

giải các phương trình sóng tương đối tính và quá trình tương tác giữa các hạt trong các bài toán khác nhau.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Lý thuyết về 

sự thăng giáng 

tới hạn

1. Về tri thức: Môn học Lý thuyết về sự thăng giáng tới hạn nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các trạng thái đặc biệt của vật chất theo quan điểm 

cổ điển và lượng tử, nắm vững các phương pháp nghiên cứu các môi trường đậm đặc, đó là phương pháp thống kê và phương pháp lý thuyết trường 

lượng tử. Sau khi hoàn thành môn học này NCS có đủ kiến thức để nghiên cứu, khảo sát các quá trình chuyển pha của vật chất. Giải thích sự hình 

thành vũ trụ từ vụ nổ Big Bang.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Áp dụng 

phương pháp 

tác dụng hiệu 

dụng vào 

nghiên cứu 

chuyển pha 

trong chất hạt 

nhân

1. Về tri thức: Môn học Áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ vào nghiên cứu chuyển pha nhằm trang bị cho NCS kiến thức về phương 

pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ và việc áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ vào nghiên cứu chuyển pha lượng tử trong các mô hình 

cụ thể. Từ đó NCS có thể triển khai nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha sắt - từ, hiện tượng siêu dẫn, siêu chảy… là các vấn đề mà NCS có thể 

triển khai để làm luận án.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Lý thuyết siêu 

dẫn

1. Về kiến thức: Môn học Lý thuyết siêu dẫn nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất cơ bản của các chất siêu dẫn, các mô hình lý thuyết 

về hiện tượng siêu dẫn và hiệu ứng của các chất siêu dẫn, đặc biệt là chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao. Khi học môn Lý thuyết siêu dẫn NCS được cung 

cấp những kiến thức và phương pháp cần thiết để nghiên cứu hiện tượng siêu dẫn và các vấn đề liên quan, NCS được cập nhật những vấn đề đang là 

thời sự trong nghiên cứu lý thuyết siêu dẫn.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Vật lý hệ điện 

tử tương quan 

mạnh

1. Về kiến thức: Môn học Hệ điện tử tương quan mạnh nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất cơ bản của hệ điện tử tương quan mạnh. 

Trong quá trình học, NCS được làm quen với các mô hình lý thuyết đang được sử dụng hiện nay, từ đó tìm hiểu bản chất các cơ chế vật lý trên cơ sở 

ứng dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau. NCS được làm các bài tập nâng cao để rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các bài toán liên 

quan. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Mô hình chuẩn 1. Về kiến thức: Nền tảng của vật lý hiện đại là mô hình chuẩn và thuyết tương đối rộng. NCS thuộc chuyên ngành hạt cơ bản và vũ trụ học trước khi 

thực hiện các nghiên cứu chắc chắn phải nắm vững được cơ sở lý thuyết và vật lý trong các mô hình này. Môn học này nhằm mang lại cho NCS các 

kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết về mô hình chuẩn bao gồm nhiều nhiều lĩnh vực như: lý thuyết trường lượng tử, mô tả tương tác của các hạt 

cơ bản bằng phương pháp lý thuyết trường lượng tử, phương pháp nhiễu loạn, lý thuyết thống nhất các loại tương tác,... Từ đó NCS có thể nghiên 

cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý năng lượng cao. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ:Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Vật lý 

neutrinos

1. Về kiến thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết về các đặc tính của Neutrinos qua một số mô 

hình như: Khối lượng Neutrinos, độ xoắn, độ phân cực của Neutrinos, sự trộn lẫn giữa Neutrinos với các hạt khác,... Từ đó NCS có thể nghiên cứu 

tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý năng lượng cao. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Về kiến thức: Môn học “ Vật lý hệ thấp chiều ” cung cấp các kiến thức cơ bản về một số cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nanô; điện tử, lỗ trống trong 

siêu mạng; cấu trúc vùng năng lượng của siêu mạng; tính chất vất lý của cơ sở bán dẫn thấp chiều; lý thuyết lượng tử về hấp thụ sóng lượng tử yếu 

bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử và hiệu ứng âm - điện tử trong hố lượng tử; một số lý thuyết chủ yếu nghiên cứu màng mỏng và siêu mạng.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết.- Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 ỨNG DỤNG 

CỦA LÝ 

THUYẾT 

NHÓM 

TRONG LÝ 

THUYẾT 

TRƯỜNG 

1. Về kiến thức: Môn học “Ứng dụng của lý thuyết nhóm trong Lý thuyết trường” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến thức hiện đại, 

chuyên sâu về lý thuyết nhóm để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 LÝ THUYẾT 

TÁI CHUẨN 

HÓA TRONG 

CÁC MÔ 

HÌNH VẬT 

LÝ HẠT CƠ 

BẢN

1. Về kiến thức: Chuyên đề “Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến thức 

hiện đại, chuyên sâu về các kỹ năng tính toán để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 RÃ VI PHẠM 

SỐ LEPTON 

TRONG CÁC 

MÔ HÌNH 

VẬT LÝ HẠT 

CƠ BẢN

1. Về kiến thức: Môn học “Rã vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến thức hiện 

đại, chuyên sâu về các quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 CÁC TÍNH 

TOÁN BỔ 

ĐÍNH BẬC 

CAO TRONG 

MÔ HÌNH 

CHUẨN

1. Về kiến thức: Môn học “Các tính toán bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến thức hiện đại, 

chuyên sâu về các kỹ năng tính toán để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo 

thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án.

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5.5.1 Môn học bổ sung  Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán ( Có bằng đại học ngành phù hợp)
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1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; Củng cố nhận 

thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Chương trình, 

phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần kiến thức cơ bản bắt buộc

3 Cơ lượng tử 1. Về tri thức

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng 

tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử…

2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

3. Về thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng nó 

trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn (Chọn 02 trong các môn học sau) Năm thứ 

nhất
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5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn.

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: VLLT&VLT, 

VLCR

2. Kỹ năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm

3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Lí thuyết nhóm 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết và nghiên cứu 

các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm thường dùng trong vật lý, lý thuyết 

biểu diễn nhóm.

2. Kỹ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn.

3. Thái độ:   Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Cấu trúc tinh 

thể  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất rắn, khoa học 

vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu.

3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Thực hành Vật 

lí Chất rắn 

hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ việc làm luận 

văn.

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được.

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến môn học.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng 

Anh  

1. Về kiến thức: 

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,....

- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý

3. Các mục tiêu khác:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Phương pháp 

tính và tin học 

chuyên ngành 

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán.

- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Thiết kế bài 

giảng e-

learning trong 

dạy học Vật lí 

1. Về kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning.

2. Về kĩ năng:

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh.

- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning.

- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS).

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý.

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Vật lý hạt cơ 

bản

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết.

3 Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Đo lường và 

các chuẩn đo 

lường vật lý  

 Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo này.

 Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc chương trình phổ 

thông.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành bắt buộc

16 Lý thuyết chất 

rắn

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh thể, cung cấp 

một số phương pháp tính vùng năng lượng 

2. Về kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Lý thuyết 

trường tự do 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, làm nền móng để 

tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin 

lượng tử…

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

4.  Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Các môn chuyên ngành tự chọn ( Chọn 2 trong các môn)
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19 Lý thuyết 

chuyển pha

1. Về kiến thức: 

Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật chất. 

2. Về kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Điện động lực 

học lượng tử 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  

1. Về kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của hạt nhân đến 

những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân.

2. Về kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Mô hình chất 

hạt nhân 

Walecka 

1. Về kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới thiệu những nét cơ 

bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka.

3. Về kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Lý thuyết 

trường tương 

tác 

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên những kiến thức 

nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Mô hình chuẩn  1. Về kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác 

điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự 

phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc.

2. Về kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật 

lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3.Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Thuyết tương 

đối rộng và vũ 

trụ học 

1. Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và thuyết tương đối hẹp 

với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học phần này còn đưa ra các mô hình trong 

vũ trụ học.

2. Về kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật 

lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho hệ thấp chiều; 

hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán dẫn thấp chiều như: độ linh 

động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các phương pháp hóa học,... 

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều .

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Vật lý chất rắn 

lượng tử 

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển động của 

electron trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  

2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5.5.2

Phần kiến thức cơ bản bắt buộc

Các môn chuyên ngành bắt buộc

1 Lý thuyết chất 

rắn

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh thể, cung cấp 

một số phương pháp tính vùng năng lượng 

2. Về kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Lý thuyết 

trường tự do 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, làm nền móng để 

tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin 

lượng tử…

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

4. Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Môn học bổ sung  Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán ( Có bằng thạc sĩ  ngành phù hợp, ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm (7 năm ) hoặc tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần)
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3 Lý thuyết 

chuyển pha

1. Về kiến thức: 

Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật chất. 

2. Về kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành tự chọn ( Chọn 2 trong các môn)

4 Điện động lực 

học lượng tử 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  

1. Về kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của hạt nhân đến 

những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân.

2. Về kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Mô hình chất 

hạt nhân 

Walecka 

1. Về kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới thiệu những nét cơ 

bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka.

2. Về kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Lý thuyết 

trường tương 

tác 

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên những kiến thức 

nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Mô hình chuẩn  1. Về kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác 

điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự 

phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc.

2. Về kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật 

lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Thuyết tương 

đối rộng và vũ 

trụ học 

1. Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và thuyết tương đối hẹp 

với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học phần này còn đưa ra các mô hình trong 

vũ trụ học.

2. Về kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát triển của vật 

lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử…

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho hệ thấp chiều; 

hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán dẫn thấp chiều như: độ linh 

động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các phương pháp hóa học,... 

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều .

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Vật lý chất rắn 

lượng tử 

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển động của 

electron trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  

2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Lý thuyết 

lượng tử hệ 

nhiều hạt

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý thuyết chất rắn, lý 

thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao.

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt.

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Các chuyên đề tiến sĩ Năm thứ 

hai

Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng  đánh giá 

chấm  điểm theo thang điểm 10

15 Tiểu luận tổng quan Năm thứ 

hai

Báo cáo trước hội đồng

16 Năm thứ 

3 đến 

năm thứ 

4

Báo cáo trước hội đồng

17 Năm thứ 

3 hoặc 4

Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học

Hoàn thành luận án tiến sĩ
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6.1 Sư phạm Hóa học (Áp dụng cho K42-44)

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Toán cao cấp 

(Giải tích)

Nắm được các kiến thức về tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân hàm số một biến số thực, hệ phương trình đại số tuyến tính, phép tính vi phân, 

tích phân hàm 2 biến, phương trình vi phân cấp 1 và các ứng dụng tương ứng.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Xác suất thống 

kê

Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. 

Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. Vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài 

tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh 

vực khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Hóa học đại 

cương 1

Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của hóa học… Vận dụng được kiến thức vào chương trình hóa học ở 

bậc phổ thổng. Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6. Khoa Hóa học
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5 Khoa học tự 

nhiên 1

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành. 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Khoa học tự 

nhiên 3

Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học; di truyền; … 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Giáo dục Thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Hóa học đại 

cương 2

Biết và phân tích được nội dung nguyên lí I, nguyên lí II NĐH và tính chất các đại lượng nhiệt động liên quan (hiệu ứng nhiệt, nội năng, entanpi, 

entropi, entanpi tự do). Vận dụng để tính toán trong một số trường hợp thông dụng. Biết, phân tích và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc 

độ phản ứng hóa học. Trình bày, phân tích được các vấn đề về cân bằng hóa học. Nắm được khái niệm dung dịch trong hệ thống khái niệm các hệ 

phân tán. Trình bày, phân tích và xây dựng được một số vấn đề về phản ứng oxi hóa - khử.  Trình bày nội qui, qui tắc làm việc trong phòng thí 

nghiệm, các quy tắc làm việc với hoá chất. Biết gọi tên các dụng cụ thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí 

nghiệm. Có kiến thức cơ bản để tổ chức và thực hành các bài thí nghiệm xác định định tính và định lượng một số đại lượng hóa học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Hóa học phi 

kim (Hoá học 

vô cơ 1)

Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử để giải thích các tính chất hóa học đặc trưng của các chất. Vận dụng được kiến thức vào chương trình hóa học 

vô cơ ở bậc phổ thổng. vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

478



Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Hoá học kim 

loại (Hoá học 

vô cơ 2)

Nắm được vị trí và cấu tạo của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Nắm được sự tồn tại của các nguyên tố kim loại trong tự nhiên. Nắm 

được những tính chất cơ bản về đơn chất và hợp chất của các nguyên tố kim loại bao gồm: tính chất vật lí, tính chất hóa học. Nắm được các phương 

pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất kim loại. Nắm được kĩ năng giải các bài tập hóa học về các nguyên tố kim loại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Đại cương và 

hiđrocacbon 

(Hoá học hữu 

cơ 1) 

Biết được cách thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ theo không gian và vận dụng thành thạo chuyển hóa các công thức biểu diễn. Hiểu đồng phân lập 

thể của hợp chất với cấu hình tương đối hoặc tuyệt đối. Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, thông qua các tín hiệu đó xác 

định được công thức cấu tạo của một số chất đơn giản. Nắm vững  hiệu ứng electron của các nhóm thế và vận dụng để giải thích sự biến đổi của 

nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng như quy luật biến đổi của tính axit, ba zơ. Nắm vững cấu tạo, độ bền của các tiểu phân trung gian trong phản 

ứng hữu cơ, độ bền của các tiểu phân đó.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Nhiệt động lực 

học hoá học – 

Động hoá học 

và xúc tác 

(Hoá lý 1)

Nắm được nội dung cơ bản của các định luật quan trọng của nhiệt động học. Nắm được các định luật quan trọng về cân bằng hoá học và sự đánh giá 

chiều các phản ứng hoá học, các tính toán về cân bằng hoá học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những quy luật biến thiên của 

một phản ứng hóa học theo thời gian và các yếu tố ảnh hưởng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Hóa nông 

nghiệp

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hóa học nông nghiệp, những kiến thức về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về đất trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy tắc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Thực hành hóa 

vô cơ (Hoá học 

vô cơ 3) 

Biết được các nội quy của phòng thí nghiệm và phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn. Biết được tính chất lí, hóa học của các đơn chất và hợp chất hóa 

học trong thực nghiệm. Biết được thao tác thí nghiệm và những vấn đề quan trọng để thí nghiệm thành công.

2 HK4 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

26 Dẫn xuất của 

hiđrocacbon 

(Hoá học hữu 

cơ 2)

Hiểu được cách gọi tên và viết đồng phân của dẫn xuất hidrocacbon trên cơ sở biết được quy tắc gọi tên chung theo IUPAC. Nắm được hiệu ứng 

electron để mô tả sự phân bố mật độ điện tích, sự phân cực hay phân cực hóa, các trung tâm phản ứng của nhóm chất. Hiểu được tính chất hóa học, 

các cơ chế phản ứng, các công thức biểu diễn cấu trúc để minh họa con đường tạo thành sản phẩm, giải quyết rõ ràng sự cạnh tranh giữa các yếu tố 

dẫn đến hình thành sản phẩm chính. Nắm được những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết một phản ứng sẽ đi theo cơ chế nào, từ đó giải quyết tốt bài 

toán tổng hợp hữu cơ tùy theo các mục đích khác nhau. Biết được các công thức mô tả nhóm chất cacbohydrat, xác định được đâu là cấu dạng bền 

dựa vào năng lượng tự do, và chuyển hóa thành thạo giữa các công thức đó. Nắm được phương pháp tổng hợp, phân loại, ứng dụng của một số 

polyme trong cuộc sống. Hiểu được một số vấn đề thực tiễn như: các chất gây nghiện, chất kháng sinh, sinh tổng hợp protit, chuyển hóa cacbohydrat 

trong cơ thể.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Hóa kỹ thuật 1. Kiến thức: Trang bị cho người học việc vận dụng kiến thức lý thuyết áp dụng vào sản suất công nghiệp. 

2. Kỹ năng: Môn học này giúp người học có kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản suất. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học.

3. Thái độ học tập, chuyên cần: Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận thực tế sản xuất, hăng say học tập, 

chuyên cần; biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp, năng lực thực hành sản xuất. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Những vấn đề 

đại cương của 

PPDH Hóa học 

(Phương pháp 

dạy học 1)

Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoá học ở trường 

trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học. Rèn cho sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức về lí luận 

dạy học vào các giai đoạn của quá trình dạy học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Điện hoá học - 

Hoá keo (Hoá 

lý 2)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Nhiệt động lực học về dung dịch điện phân; Các quá trình điện cực; Một số ứng dụng của điện hóa; Một số 

khái niệm cơ bản của hóa keo; Tính chất của các hệ keo. Vận dụng các kiến thức điện hóa học trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thông; trong 

nghiên cứu khoa học và trong đời sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Cân bằng ion 

trong dung dịch 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Trạng thái chất điện li trong dung dịch, các định luật cơ sở áp dụng cho dung dịch chất điện li; 

Cân bằng axit - bazo, cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng oxi hóa - khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; Các phương pháp 

tính thành phần cân bằng; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng; Những ứng dụng trong thực tiễn và giảng dạy hóa học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học 

chuyên ngành

Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của việc ứng dụng  CNTT trong dạy học Hóa học; Biết được cách sử dụng các phần mềm như: Microsoft  

Word, Powerpoint; Violet; Adobe Presenter; Chemoffice ; ChemLab; MinMap; McMix; Macromedia Flash…; Sử dụng thành thạo phần mềm trộn 

đảo đề thi trắc nghiệm McMix và ứng dụng trong thiết kế các đề thi trắc nghiệm sử dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Thực hành sư 

phạm 1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học. 

- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học.

- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và nâng cao hứng 

thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn; Cấu tạo từ; 

Cụm động từ; Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Khoa học công nghệ; Du lịch; Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Các phương 

pháp định 

lượng Hoá học

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về các phương pháp định lượng hóa học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích (chuẩn độ axit – 

bazo, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxi hóa – khử): Đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ, chỉ thị sử dụng trong phép chuẩn độ, các nấc 

chuẩn độ. Rèn cho người học các kĩ năng tính toán kết quả phân tích, kĩ năng lập quy trình phân tích với những đối tượng cụ thể sử dụng phương 

pháp phân tích thể tích.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Hóa môi 

trường + Thực 

hành HCN-MT

Trang bị cho người học những kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, kỹ năng thực hành sản xuất 

một số hóa chất và phân tích môi trường. Môn học này giúp người học có kỹ năng nhận biết ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, kỹ năng thực 

hành hóa công nghệ môi trường. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Thực hành 

Hoá học hữu 

cơ  (Hoá học 

hữu cơ 3) 

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm hóa học Hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết, dự đoán và giải thích những sản 

phẩm hóa học có thể tạo được trong quá trình thí nghiệm. Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích mẫu và xử lý các mẫu trong quá trình thí 

nghiệm, giải thích được kết quả của các quá trình thí nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên giảng dạy và 

thực hiện tốt các bài dạy thực hành hóa học hữu cơ ở trường phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên có 

thể làm việc tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên ngành.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Phương pháp 

dạy học môn 

KHTN ở 

trường phổ 

thông (PPDH 

2)

Phân tích được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH); Phân tích được các quan điểm, xu hướng DHTH; Phân tích được tính tất yếu của DHTH môn 

KHTN ở trường PT; Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn KHTN ở trường PT; Nêu và phân tích được các nguyên tắc xây dựng các chủ đề tích hợp 

KHTN; Trình bày được các  hình thức tổ chức dạy học các chủ  đề KHTN; Nêu được những PPDH thường sử dụng trong dạy học môn KHTN; Trình 

bày được những điều kiện bảo đảm DHTH.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học Hóa học. Trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Giúp sinh viên biết 

cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thực tập sư 

phạm 1

Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. Biết lập kế hoạch công tác chủ 

nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm 

lớp.

3 HK5
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42 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Các phương 

pháp phân tích 

lí hóa 

Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer trong 

phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm của từng loại điện cực. 

Trình bày được thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp 

sắc kí lỏng hiệu năng cao.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Thực hành 

Hoá lý (Hoá lý 

3)

Cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học chất keo. Thực hành, thí nghiệm và 

nghiên cứu khoa học. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm.

2 HK6 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

45 Phương pháp 

dạy học Hóa 

học ở trường 

THPT (Phương 

pháp dạy học 3)

Nắm vững và hệ thống hoá được các nội dung chính của chương trình hoá học phổ thông. Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học vào 

việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Hiểu được các nguyên tắc và sự lựa chọn các 

phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, 

nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. Biết cách xây dựng bài tập mới và sử dụng bài tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Tự chọn 1 

(Khối KT 

chuyên ngành)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Tự chọn 1 

(Khối KT 

nghiệp vụ)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành hóa học ở mức độ đại cương. Đọc hiểu được các quy trình thí nghiệm, các quy chuẩn kỹ thuật về quá trình 

hóa học, an toàn phòng thí nghiệm. Có thể viết được quy trình thí nghiệm bằng tiếng anh. Nghe được các bài giảng về hóa học hay khoa học cơ sở 

bằng tiếng anh.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Cơ sở lí thuyết 

Hóa học vô cơ 

Nắm được cấu tạo và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của chúng trong hóa vô cơ. 

Nắm được các lí thuyết về chiều hướng diễn biến, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng axit- bazơ trong hóa học vô cơ. Nắm được mối liên hệ giữa tính 

chất và cấu trúc trong hóa học vô cơ thông qua các học thuyết, các phương pháp phân tích hiện đại như: thuyết trường tinh thể, thuyết MO… và 

phương pháp phổ UV, H1NMR.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Cơ sở lý thuyết 

hóa học hữu cơ 

(Hoá học hữu 

cơ 4) 

Nắm được ý nghĩa của sự khác biệt hoạt tính sinh lý giữa hai đồng phân quang học. Nắm được hiệu ứng qua nhân giải thích được sự xuất hiện các 

sản phẩm bất thường của vòng cầu. Nắm được quy luật bán định lượng về ảnh hưởng của các nguyên tử trong phân tử từ đó tính được các giá trị pK 

cũng như so sánh tính axit ba zơ của chất hữu cơ. Vận dụng nâng cao trong mối liên hệ với phương trình Hammet. Nắm được các lý thuyết về sự 

cạnh tranh giữa cơ chế thế nhằm xác định chính xác sản phẩm chính, kiểm chứng trên cơ sở dữ kiện quang phổ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Hoá học lượng 

tử (Hoá lý 4)

Hiểu một số tiên đề cơ học lượng tử và vận dụng trong việc giải một số bài toán đơn giản như: hạt chuyển động trong giếng thế; quay tử cứng. Hiểu 

được nguyên tắc áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử. Hiểu được sự áp dụng cơ học lượng tử vào phân tử trong thuyết VB và MO.  Hiểu 

được phương pháp MO-Huckel. Hiểu được thuyết MO giải thích liên kết trong phân tử phức chất.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành 

Hoá học phân 

tích 

Trình bày được nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion. Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn 

độ thể tích.

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.
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53 Sử dụng thí 

nghiệm và các 

phương tiện kĩ 

thuật trong dạy 

học hóa học ở 

trường THPT 

(Phương pháp 

dạy học 4)

Trình bày được hệ thống các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Biết được ý nghĩa, 

tầm quan trọng của mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong việc nâng cao chất lượng dạy học hóa học. Nắm vững cách sử dụng 

và có những kĩ năng tối thiểu sử dụng mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong quá trình dạy học. Nêu được các phương pháp 

bảo quản, sửa chữa nhỏ các phương tiện kĩ thuật và đồ dùng dạy học. Biết sưu tầm, thiết kế các phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học. Biết sử 

dụng các PTTQ & PTKT dạy học một cách phù hợp trong dạy học một bài Hóa học cụ thể ở trường phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Tự chọn 2-4 

(Khối KT 

chuyên ngành)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 6 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Tự chọn 2 

(khối KT 

nghiệp vụ) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong nhà trường tiểu 

học

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học

- Có thái độ đúng đắn đối với nghề;

- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động giáo dục

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

57 Thực tập sư 

phạm 2

Rèn kỹ năng giảng dạy hóa học trong môi trường lớp học ở trường THPT cho sinh viên. 4 HK8 Theo quy chế TTSP

58 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn thay 

thế

Rèn kỹ năng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cụ thể cho sinh viên. Hoặc bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên nghành và nghiệp vụ cơ bản 

nhất cho sinh viên trước khi ra trường.

7 HK8
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Sư phạm Hóa học (Áp dụng từ K45)

1 Triết học Mác - 

 Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh A2 

1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Giáo dục Thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

500



Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Toán cao cấp A Nắm được các kiến thức về tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân hàm số một biến số thực, hệ phương trình đại số tuyến tính, phép tính vi phân, 

tích phân hàm 2 biến, phương trình vi phân cấp 1 và các ứng dụng tương ứng.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Xác suất thống 

kê

Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. 

Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. Vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài 

tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh 

vực khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Khoa học tự 

nhiên 1

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành. 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

509



17 Khoa học tự 

nhiên 3

Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học; di truyền; … 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Hóa học đại 

cương 1

Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của hóa học… Vận dụng được kiến thức vào chương trình hóa học ở 

bậc phổ thổng. Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Hóa học đại 

cương 2

Biết và phân tích được nội dung nguyên lí I, nguyên lí II NĐH và tính chất các đại lượng nhiệt động liên quan (hiệu ứng nhiệt, nội năng, entanpi, 

entropi, entanpi tự do). Vận dụng để tính toán trong một số trường hợp thông dụng. Biết, phân tích và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc 

độ phản ứng hóa học. Trình bày, phân tích được các vấn đề về cân bằng hóa học. Nắm được khái niệm dung dịch trong hệ thống khái niệm các hệ 

phân tán. Trình bày, phân tích và xây dựng được một số vấn đề về phản ứng oxi hóa - khử.  Trình bày nội qui, qui tắc làm việc trong phòng thí 

nghiệm, các quy tắc làm việc với hoá chất. Biết gọi tên các dụng cụ thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí 

nghiệm. Có kiến thức cơ bản để tổ chức và thực hành các bài thí nghiệm xác định định tính và định lượng một số đại lượng hóa học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Hóa học phi 

kim

Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử để giải thích các tính chất hóa học đặc trưng của các chất. Vận dụng được kiến thức vào chương trình hóa học 

vô cơ ở bậc phổ thổng. vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Hoá học kim 

loại 

Nắm được vị trí và cấu tạo của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Nắm được sự tồn tại của các nguyên tố kim loại trong tự nhiên. Nắm 

được những tính chất cơ bản về đơn chất và hợp chất của các nguyên tố kim loại bao gồm: tính chất vật lí, tính chất hóa học. Nắm được các phương 

pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất kim loại. Nắm được kĩ năng giải các bài tập hóa học về các nguyên tố kim loại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Thực hành hóa 

vô cơ 

Biết được các nội quy của phòng thí nghiệm và phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn. Biết được tính chất lí, hóa học của các đơn chất và hợp chất hóa 

học trong thực nghiệm. Biết được thao tác thí nghiệm và những vấn đề quan trọng để thí nghiệm thành công.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Cơ sở lí thuyết 

Hóa học vô cơ 

Nắm được cấu tạo và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của chúng trong hóa vô cơ. 

Nắm được các lí thuyết về chiều hướng diễn biến, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng axit- bazơ trong hóa học vô cơ. Nắm được mối liên hệ giữa tính 

chất và cấu trúc trong hóa học vô cơ thông qua các học thuyết, các phương pháp phân tích hiện đại như: thuyết trường tinh thể, thuyết MO… và 

phương pháp phổ UV, H1NMR.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Đại cương và 

hiđrocacbon 

Biết được cách thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ theo không gian và vận dụng thành thạo chuyển hóa các công thức biểu diễn. Hiểu đồng phân lập 

thể của hợp chất với cấu hình tương đối hoặc tuyệt đối. Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, thông qua các tín hiệu đó xác 

định được công thức cấu tạo của một số chất đơn giản. Nắm vững  hiệu ứng electron của các nhóm thế và vận dụng để giải thích sự biến đổi của 

nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng như quy luật biến đổi của tính axit, ba zơ. Nắm vững cấu tạo, độ bền của các tiểu phân trung gian trong phản 

ứng hữu cơ, độ bền của các tiểu phân đó.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dẫn xuất của 

hiđrocacbon 

Hiểu được cách gọi tên và viết đồng phân của dẫn xuất hidrocacbon trên cơ sở biết được quy tắc gọi tên chung theo IUPAC. Nắm được hiệu ứng 

electron để mô tả sự phân bố mật độ điện tích, sự phân cực hay phân cực hóa, các trung tâm phản ứng của nhóm chất. Hiểu được tính chất hóa học, 

các cơ chế phản ứng, các công thức biểu diễn cấu trúc để minh họa con đường tạo thành sản phẩm, giải quyết rõ ràng sự cạnh tranh giữa các yếu tố 

dẫn đến hình thành sản phẩm chính. Nắm được những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết một phản ứng sẽ đi theo cơ chế nào, từ đó giải quyết tốt bài 

toán tổng hợp hữu cơ tùy theo các mục đích khác nhau. Biết được các công thức mô tả nhóm chất cacbohydrat, xác định được đâu là cấu dạng bền 

dựa vào năng lượng tự do, và chuyển hóa thành thạo giữa các công thức đó. Nắm được phương pháp tổng hợp, phân loại, ứng dụng của một số 

polyme trong cuộc sống. Hiểu được một số vấn đề thực tiễn như: các chất gây nghiện, chất kháng sinh, sinh tổng hợp protit, chuyển hóa cacbohydrat 

trong cơ thể.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Thực hành 

Hoá học hữu cơ

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm hóa học Hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết, dự đoán và giải thích những sản 

phẩm hóa học có thể tạo được trong quá trình thí nghiệm. Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích mẫu và xử lý các mẫu trong quá trình thí 

nghiệm, giải thích được kết quả của các quá trình thí nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên giảng dạy và 

thực hiện tốt các bài dạy thực hành hóa học hữu cơ ở trường phổ thông. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên có 

thể làm việc tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên ngành.

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh viên phải 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm các 

bài thực hành được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng  của điểm các bài thực 

hành trong học kì được làm tròn đến một chữ 

số thập phân là điểm học phần thực hành, sau 

đó được chuyển sang điểm chữ như quy định.

27 Cơ sở lý thuyết 

hóa học hữu cơ  

Nắm được ý nghĩa của sự khác biệt hoạt tính sinh lý giữa hai đồng phân quang học. Nắm được hiệu ứng qua nhân giải thích được sự xuất hiện các 

sản phẩm bất thường của vòng cầu. Nắm được quy luật bán định lượng về ảnh hưởng của các nguyên tử trong phân tử từ đó tính được các giá trị pK 

cũng như so sánh tính axit ba zơ của chất hữu cơ. Vận dụng nâng cao trong mối liên hệ với phương trình Hammet. Nắm được các lý thuyết về sự 

cạnh tranh giữa cơ chế thế nhằm xác định chính xác sản phẩm chính, kiểm chứng trên cơ sở dữ kiện quang phổ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Cân bằng ion 

trong dung dịch 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Trạng thái chất điện li trong dung dịch, các định luật cơ sở áp dụng cho dung dịch chất điện li; 

Cân bằng axit - bazo, cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng oxi hóa - khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; Các phương pháp 

tính thành phần cân bằng; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng; Những ứng dụng trong thực tiễn và giảng dạy hóa học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Các phương 

pháp định 

lượng Hoá học

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về các phương pháp định lượng hóa học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích (chuẩn độ axit – 

bazo, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxi hóa – khử): Đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ, chỉ thị sử dụng trong phép chuẩn độ, các nấc 

chuẩn độ. Rèn cho người học các kĩ năng tính toán kết quả phân tích, kĩ năng lập quy trình phân tích với những đối tượng cụ thể sử dụng phương 

pháp phân tích thể tích.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Các phương 

pháp phân tích 

lí hóa 

Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer trong 

phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm của từng loại điện cực. 

Trình bày được thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp 

sắc kí lỏng hiệu năng cao.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Thực hành 

Hoá học phân 

tích 

Trình bày được nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion. Trình bày được nguyên tắc của phương pháp chuẩn 

độ thể tích.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Nhiệt động lực 

học hoá học – 

Động hoá học 

và xúc tác

Nắm được nội dung cơ bản của các định luật quan trọng của nhiệt động học. Nắm được các định luật quan trọng về cân bằng hoá học và sự đánh giá 

chiều các phản ứng hoá học, các tính toán về cân bằng hoá học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Những quy luật biến thiên của 

một phản ứng hóa học theo thời gian và các yếu tố ảnh hưởng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Điện hoá học - 

Hoá keo

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Nhiệt động lực học về dung dịch điện phân; Các quá trình điện cực; Một số ứng dụng của điện hóa; Một số 

khái niệm cơ bản của hóa keo; Tính chất của các hệ keo. Vận dụng các kiến thức điện hóa học trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thông; trong 

nghiên cứu khoa học và trong đời sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Thực hành 

Hoá lý

Cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học chất keo. Thực hành, thí nghiệm và 

nghiên cứu khoa học. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Hoá học lượng 

tử

Hiểu một số tiên đề cơ học lượng tử và vận dụng trong việc giải một số bài toán đơn giản như: hạt chuyển động trong giếng thế; quay tử cứng. Hiểu 

được nguyên tắc áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử. Hiểu được sự áp dụng cơ học lượng tử vào phân tử trong thuyết VB và MO.  Hiểu 

được phương pháp MO-Huckel. Hiểu được thuyết MO giải thích liên kết trong phân tử phức chất.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Hóa kỹ thuật 1. Kiến thức: Trang bị cho người học việc vận dụng kiến thức lý thuyết áp dụng vào sản suất công nghiệp. 

2. Kỹ năng: Môn học này giúp người học có kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản suất. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học.

3. Thái độ học tập, chuyên cần: Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận thực tế sản xuất, hăng say học tập, 

chuyên cần; biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp, năng lực thực hành sản xuất. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Hóa nông 

nghiệp

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hóa học nông nghiệp, những kiến thức về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về đất trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy tắc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Hóa môi 

trường + Thực 

hành HCN-MT

Trang bị cho người học những kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, kỹ năng thực hành sản xuất 

một số hóa chất và phân tích môi trường. Môn học này giúp người học có kỹ năng nhận biết ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, kỹ năng thực 

hành hóa công nghệ môi trường. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành hóa học ở mức độ đại cương. Đọc hiểu được các quy trình thí nghiệm, các quy chuẩn kỹ thuật về quá trình 

hóa học, an toàn phòng thí nghiệm. Có thể viết được quy trình thí nghiệm bằng tiếng anh. Nghe được các bài giảng về hóa học hay khoa học cơ sở 

bằng tiếng anh.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học Hóa học. Trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Giúp sinh viên biết 

cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học 

chuyên ngành

Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của việc ứng dụng  CNTT trong dạy học Hóa học; Biết được cách sử dụng các phần mềm như: Microsoft  

Word, Powerpoint; Violet; Adobe Presenter; Chemoffice ; ChemLab; MinMap; McMix; Macromedia Flash…; Sử dụng thành thạo phần mềm trộn 

đảo đề thi trắc nghiệm McMix và ứng dụng trong thiết kế các đề thi trắc nghiệm sử dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Những vấn đề 

đại cương của 

PPDH Hóa học 

(Phương pháp 

dạy học 1)

Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoá học ở trường 

trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học. Rèn cho sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức về lí luận 

dạy học vào các giai đoạn của quá trình dạy học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Phương pháp 

dạy học môn 

KHTN ở 

trường phổ 

thông (PPDH 

2)

Phân tích được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH); Phân tích được các quan điểm, xu hướng DHTH; Phân tích được tính tất yếu của DHTH môn 

KHTN ở trường PT; Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn KHTN ở trường PT; Nêu và phân tích được các nguyên tắc xây dựng các chủ đề tích hợp 

KHTN; Trình bày được các  hình thức tổ chức dạy học các chủ  đề KHTN; Nêu được những PPDH thường sử dụng trong dạy học môn KHTN; Trình 

bày được những điều kiện bảo đảm DHTH.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Phương pháp 

dạy học Hóa 

học ở trường 

THPT (Phương 

pháp dạy học 3)

Nắm vững và hệ thống hoá được các nội dung chính của chương trình hoá học phổ thông. Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học vào 

việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Hiểu được các nguyên tắc và sự lựa chọn các 

phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, 

nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. Biết cách xây dựng bài tập mới và sử dụng bài tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Sử dụng thí 

nghiệm và các 

phương tiện kĩ 

thuật trong dạy 

học hóa học ở 

trường THPT 

(Phương pháp 

dạy học 4)

Trình bày được hệ thống các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Biết được ý nghĩa, 

tầm quan trọng của mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong việc nâng cao chất lượng dạy học hóa học. Nắm vững cách sử dụng 

và có những kĩ năng tối thiểu sử dụng mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong quá trình dạy học. Nêu được các phương pháp 

bảo quản, sửa chữa nhỏ các phương tiện kĩ thuật và đồ dùng dạy học. Biết sưu tầm, thiết kế các phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học. Biết sử 

dụng các PTTQ & PTKT dạy học một cách phù hợp trong dạy học một bài Hóa học cụ thể ở trường phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Rèn luyện 

NVSP thường 

xuyên

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Thực hành sư 

phạm 1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Thực tập sư 

phạm 1

Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. Biết lập kế hoạch công tác chủ 

nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm 

lớp.

3 HK5 Theo quy chế TTSP
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54 Thực tập sư 

phạm 2

Rèn kỹ năng giảng dạy hóa học trong môi trường lớp học ở trường THPT cho sinh viên. 4 HK8 Theo quy chế TTSP

55 Tự chọn 1 

(Khối KT 

chuyên ngành)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Tự chọn 5 

(Khối KT 

nghiệp vụ)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Tự chọn 2-4 

(Khối KT 

chuyên ngành)

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 6 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn thay 

thế

Rèn kỹ năng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cụ thể cho sinh viên. Hoặc bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên nghành và nghiệp vụ cơ bản 

nhất cho sinh viên trước khi ra trường.

7 HK8
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6.2 Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; Củng cố nhận 

thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.
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3 Chương 

trình,Phương 

pháp, Kĩ năng 

dạy học hiện 

đại

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Hoá học lượng 

tử hiện đại

Sau khi học môn này, người học cần nắm được tương đối đầy đủ, hệ thống, bản chất:

a) Cơ sở hóa học lượng tử gồm:

 - Các cơ sở Cơ học lượng tử (CHLT): Toán tử, hàm sóng, các tiên đề CHLT để vận dụng vào Hóa học (HH);

 - Bài toán cấu tạo nguyên tử (1 e và nhiều e): Mô hình, nội dung, kết quả, áp dụng kết quả vào HH (bao gồm cả phần định lượng); Phương pháp luận 

khoa học và sư phạm;  

 - Cấu tạo phân tử, liên kết HH theo thuyết liên kết hóa trị (VB): tổng kết đầy đủ tất cả các vấn đề, có yêu cầu vận dụng đối xứng phân tử, lí thuyết 

nhóm vào phần lai hóa; Thuyết obitan phân tử (MO): Tổng kết  đầy đủ tất cả các vấn đề, có yêu cầu vận dụng đối xứng phân tử, lí thuyết nhóm vào 

việc thiết lập biểu thức hàm MO, đồng thời phải cho học tương đối đầy đủ, hệ thống nội dung cơ sở cua thuyết MO-SCF;  

 - Các bài toán (định lượng): hệ e-pi (hộp thế 1 chiều, MO-Hucken).

 Chú ý liên hệ chặt chẽ nội dung từng phần trên với nội dung giảng dạy cho tất cả các cấp học.

b) Bước đầu cho người học tiếp xúc một số nội dung cơ sở thuyết tương tác cấu hình (CI) và áp dụng vào hệ cơ bản, đơn giản nhất: phân tử hiđro.

c) Luôn chú trọng một cách thích hợp vấn đề phương pháp luận khoa học và sư phạm trong quá trình giảng dạy các nội dung trên.  

d) Về thực hành:Vận dụng kiến thức môn học này trong học tập nghiên cứu các môn học khác.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Hoá học vô cơ 

nâng cao          

Môn học này hệ thống hoá , hoàn thiện và trang bị một số kiến thức chung về hoá học vô cơ nâng cao.

 Sau khi học xong môn học này, học viên nắm chắc kiến thức hoá học vô cơ, có khả năng giảng dạy tốt hơn môn hoá học vô cơ, và có điều kiện đi 

sâu vào các ngành học khác.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Hoá học hữu 

cơ nâng cao

Giúp học viên củng cố, hoàn thiện và cập nhật kiến thức cơ sở của hóa hữu cơ dưới ánh sáng của các lí thuyết hiện đại  nhằm nâng cao năng lực 

giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ cũng như các môn có liên quan.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phương pháp 

NCKHGD 

(Tự chọn)

1. Về kiến thức:

 Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản, phương pháp nghiên cứu khoa học và những yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục.

2. Về kỹ năng:

Vận dụng được những kiến thức nói trên vào các lĩnh vực nghiên cứu về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học.

3. Về thái độ:

Học viên có thái độ tích cực học tập, nghiên cứu, hợp tác và rèn luyện kỹ năng  trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Đo lường và 

đánh giá trong 

giáo dục (tự 

chọn)

Giúp học viên nắm vững những cơ sở khoa học về đo lường và đánh giá trong giáo dục. Các cách đánh giá học sinh, các công cụ đo thành quả học 

tập của học sinh và các công cụ đo lường đánh giá trong giáo dục.

Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực.

Giúp học viên nắm được các kỹ thuật thiết kế công cụ đánh giá các năng lực nhận thức và các năng lực phi nhận thức (Trắc nghiệm, tự luận, các 

thang đo, bảng kiểm ...).

Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, góp phần hình 

thành kỹ năng xử lý – phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu.

Giúp học viên nắm được các kỹ thuật cơ bản phân tích câu hỏi thi, chuẩn hóa đề thi với sự trợ giúp của phần mềm IATA.

Giúp học viên biết được các kỹ năng đọc hiểu số liệu, thiết lập được các điều kiện giả thiết thoả mãn các phép toán thống kê.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phát triển 

chương trình 

môn Hóa học 

trường phổ 

thông (Tự 

chọn)

Học xong môn học này học viên:

- Biết được một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. Kế hoạch giáo dục.

- Biết được một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

- Hiểu được năng lực, cấu trúc năng lực, thang đánh giá, đường phát triển một số năng lực chung. Khung năng lực tích hợp với các môn học và khung 

đánh giá năng năng lực.

- Hiểu được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn hóa học dựa trên cơ sở chương 

trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Các phương 

pháp dạy học 

hiện đại trong 

dạy học Hóa 

học phổ thông

Cung cấp cho học viên kiến thức về phương hướng hoàn thiện phương pháp dạy học hóa học trên thế giới và trong nước theo hướng dạy học hiện đại, 

về cơ sở lí luận của dạy học hiện đại và những thử nghiệm đã được vận dụng trong dạy học hóa học ở nước ta.

Học viên nắm vững những cơ sở lí luận về dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học hiện đại và đề xuất, thực nghiệm áp dụng vào thực tiễn dạy 

học hóa học ở trường phổ thông góp phần tích cực và có hiệu quả vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học hóa học phổ thông hiện nay.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Phát hiện, 

tuyển chọn và 

bồi dưỡng học 

sinh giỏi hoá 

học (Tự chọn)

1. Học viên có quan điểm đúng về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học bậc phổ thông Việt Nam

2. Cung cấp thông tin về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở trong nước và quốc tế trong thời gian qua (10 năm gần đây là chủ yếu).

3. Xác định rõ phạm vi kiến thức, phương pháp để làm tốt công việc này.

4. Thảo luận và thống nhất với học viên

- Các biện pháp cần có để làm tốt công tác này.

- Phẩm chất về đạo đức, trí tuệ, năng lực tổ chức, phương pháp luận khoa học và đào tạo cần có của thầy, cô giáo để làm tốt công việc này.

5. Tập hợp đội ngũ, động viên giáo viên tham gia công tác khó khăn này.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Dạy học và 

kiểm tra đánh 

giá kết quả học 

tập môn Hóa 

học của học 

sinh phổ thông 

theo định 

hướng phát 

triển năng lực 

(Tự chọn)

Học viên biết được lý do vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Biết được một số khái niệm 

chung về năng lực. Hiểu được bản chất của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực. 

Học viên hiểu được bản chất của dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Lựa chọn và vận dụng các PPDH nhằm góp phần phát triển các năng 

lực chung và năng lực đặc thù môn hóa học.

Học viên hiểu được bản chất của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Các phương pháp , hình 

thức kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực. Xây dựng câu hỏi và bài tập theo định hướng phát triển năng lực 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Giảng dạy 

những vấn đề 

cụ thể của hoá 

học phổ thông

Giúp học viên nghiên cứu nắm vững chương trình, sách giáo khoa hoá học phổ thông, hiểu được các nguyên tắc xây dựng chương trình và chuẩn kiến 

thức kĩ năng môn hoá học phổ thông.Những vấn đề đổi mới trong chương trình SGK hoá học phổ thông. Phân tích nội dung và hiểu được sự hình 

thành, phát triển của một số thuyêt, định luật hoá học, khái niệm hoá học cơ bản: chất, nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học... 

Giúp học viên vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học đại cương vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan 

trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Từ đó mà hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn được các phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy 

cụ thể. 

Trên cơ sở lý luận dạy học hoá học, học viên vận dụng trong việc lựa chọn kiến thức, thí nghiệm, thiết kế và phân tích giáo án của các dạng bài lên 

lớp môn hoá học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hoá học ở trường phổ thông .

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Sử dụng PTKT 

và ứng dụng 

CNTT&TT 

trong dạy học 

hoá học

1. Về nhận thức: Môn học ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học Hoá học phát triển khả năng tưởng tượng, tư duy sáng 

tạo của học viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Hoá Học. Nghiên cứu việc tích hợp phương pháp dạy học bộ môn Hoá học với các ứng dụng của 

ICT.

2. Về kỹ năng:  Ngoài các phương pháp dạy học truyền thống, nhấn mạnh sử dụng dạy học dự án và dạy học dựa trên câu hỏi nhằm định hướng phát 

triển tư duy bậc cao. Học viên làm việc tích cực, tự lực theo nhóm hoàn thành một hồ sơ dạy học gồm bài trình diễn, bản kế hoạch, trang web theo 

một dự án dạy học Hoá Học tự đề xuất và triển khai. Qua đó học viên thành thạo các kỹ năng ICT trong dạy học Hoá Học.

3. Về thái độ, tình cảm: Học viên có thái độ tích cực,  sẵn sàng tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào dạy học hoá học theo cách có 

ý nghĩa nhất. Học viên có ý thức chủ động, tự giác sử dụng ICT để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học 

Hoá Học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Thí nghiệm và 

bài tập hoá học 

phổ thông

Học viên biết mục đích của từng phương tiện trực quan, từng thí nghiệm hóa học và phương pháp sử dụng chúng vào các bài dạy hóa học cụ thể.

Học viên nắm vững kĩ thuật tiến hành thí nghiệm hóa học và các phương tiện trực quan. Biết sử dụng thành thạo, khéo léo, thích hợp các thí nghiệm 

hóa học và phương tiện trực quan với nội dung các bài dạy hóa học cụ thể.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Thiết kế và tổ 

chức hoạt động 

trải nghiệm 

sáng tạo trong 

môn Hóa học ở 

trường phổ 

thông (Tự 

chọn)

Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

Trình bày được qui trình xây dựng, đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông.

Trình bày được mục đích, yêu cầu của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học

Trình bày được qui trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với cuộc sống quanh ta, Thiết kế đồ dùng dạy học hóa học ở 

phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học (ISEF).

Trình bày được nội dung và cách thức đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học.

Khai thác được các tài nguyên của nhà trường, của địa phương để phục vụ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Vận dụng qui trình thiết kế và thực hiện một kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với cuộc sống quanh 

ta, Thiết kế đồ dùng dạy học hóa học ở phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học.

Đánh giá được nội dung, người thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học ở trường phổ thông 

Học viên ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong việc phát triển năng lực người học.

Học viên có thái độ tích cực trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hoá học ở trường phổ thông.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7.1. 

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1)

1. Kiến thức: Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên 

được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền 

thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu 

không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong 

việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết 

các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa 

học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị 

chung của nhân loại. 

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7. Khoa Sinh-KTNN

Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K42-43)

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
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12 Khoa học tự 

nhiên 1 (Vật lí)

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành; Hình 

thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học)

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người; các vật liệu 

tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong 

thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Hóa học cho 

Sinh học

- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học;

- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương pháp phân tích 

trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống. 

- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng lực làm việc 

nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Toán cao cấp B - Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng.

- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa 

trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Xác xuất thống 

kê

Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến thức giải quyết 

được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách thu thập và xử lí số liệu; Biết 

lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Môi trường và 

con người

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình thành năng lực 

vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý thức trách nhiệm đối với các 

vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành

Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành
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18 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc chương trình 

Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở cho các học phần khác như: 

Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, …

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Hình thái giải 

phẫu thực vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi trường và xu 

hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng trong sản xuất; 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Phân loại thực 

vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra cứu để xác định 

tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Động vật học 

không xương 

sống

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc tiến hoá, vai 

trò thực tiễn…của động vật không xương sống.

- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Động vật có 

xương sống

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm phân bố; mối 

quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển các kỹ năng thực hành, thí 

nghiệm, nghiên cứu khoa học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc ứng dụng vào 

thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. Trên nền tảng kiến thức về Hoá 

sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân tử,…

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Giải phẫu 

người

Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa cấu tạo với 

chức năng của chúng.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về  mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, từ cá thể, 

quần thể, quần xã và  hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di truyền học; kỹ năng 

vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Thực tập 

nghiên cứu 

thiên nhiên

Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật học, sinh thái 

học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bắt buộc

29 Sinh học phân 

tử

Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Sinh lí học 

thực vật

Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; ảnh 

hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật trồng trọt hợp lý nhất. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên sâu ngành 
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31 Sinh lí người 

và động vật

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong mối liên hệ 

giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể người và động 

vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Sinh học phát 

triển

Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình phát triển sinh 

vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung và ứng dụng các qui luật phát 

triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm .

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Ứng dụng sinh 

học trong 

nông, lâm, 

thuỷ sản

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của môn học là cơ 

sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa  hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang bị kiến thức 

sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy học môn Sinh học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Công nghệ 

sinh học

Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công nghệ sinh học 

trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập,  nghiên cứu khoa học. 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 HK7

37 Quang hợp và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh thái đến quá 

trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng; 

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Trao đổi nước 

ở thực vật và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các nguyên tắc tưới tiêu 

hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng.

- Năng lực  thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh trưởng, 

phát triển thực 

vật và ứng 

dụng

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp đánh giá sinh 

trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp… 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đáp ứng của 

thực vật với 

môi trường 

sống thay đổi

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng  cơ bản của   thực vật; 

Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và 

ứng dụng trong sản xuất;

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

thực vật ứng 

dụng

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện pháp kỹ thuật 

trồng cây trong môi trường khác nhau....

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH;  trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở nguyên lí một số 

phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học. 

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn

Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau
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Hóa sinh ứng 

dụng

- Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức 

để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Enzim và ứng 

dụng

Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên cứu về trong và 

ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất; giảng dạy kiến thức có 

liên quan trong chương trình phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 2 HK7

Nguyên lý tiến 

hóa hình thái 

của thực vật

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt 

kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống.

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đa dạng sinh 

học và bảo tồn

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; Hình thành 

năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Vi sinh vật 

ứng dụng

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thực 

phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy đư-ợc các phần, các chư-ơng có liên quan trong SGK Sinh học của THPT .

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Công nghệ sản 

xuất nấm thực 

phẩm và nấm 

dược liệu

-  Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi trồng, phương 

pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế.

- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm và định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau
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39 Côn trùng học 

đại cương và 

ứng dụng

- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với hệ sinh thái.

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức liên quan đến 

môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học nội 

tiết và ứng 

dụng

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

sinh sản và 

ứng dụng

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản;  Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dinh dưỡng và 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó;  Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng chống 

một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can thiệp dinh dưỡng.

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng;  những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; 

nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng.

- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những giải pháp và tổ 

chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…)

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 2 HK7

Di truyền học 

người và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về  di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp nghiên cứu 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau

Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau
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Di truyền học 

quần thể

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học và năng lực 

thực tiễn

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cơ sở di 

truyền học 

chọn giống 

động vật và 

thực vật

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật.

- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt công tác giảng 

dạy ở phổ thông.

- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hệ sinh thái 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông nghiệp 

bền vững

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống xã hội; Nắm 

vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt động dạy học Sinh học; dạy học 

trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III

Bắt buộc

41 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
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42 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Thực hành sư 

phạm 1 

(1 TLGD, 1 

PPDH)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Lý luận dạy 

học Sinh học

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy học bộ môn 

Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm qua các học phần 

phương pháp dạy học tiếp theo.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Thực hành 

thiết kế kế 

hoạch dạy học 

môn Sinh học

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình để thiết kế kế 

hoạch dạy học môn Sinh học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Dạy môn 

KHTN ở 

trường phổ 

thông

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ thông. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 PPDH Sinh 

học 1

 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10,11 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng 

dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 10,11 - THPT; Phát 

triển chương trình môn Sinh học 10,11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 10,11.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 PPDH Sinh 

học 2

Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng dạy 

học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 12 - THPT; Phát triển 

chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 12.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH chuyên ngành Sinh 

học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành sư 

phạm 2

(1TLGD, 1 

PPDH)

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ năng dạy học 

cơ bản;

Tín chỉ 2:  Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Thực tập sư 

phạm 1

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP
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54 Thực tập sư 

phạm 2

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP

2 HK5

55 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học đường; có thể 

làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn hướng nghiệp, công tác xã 

hội học đường.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương tiện 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy học.

- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy học bộ môn; NL 

CNTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tin học trong 

Sinh học

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học.

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông kê số liệu, chọn 

mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn
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Thiết bị và thí 

nghiệm trong 

dạy học môn 

Sinh học ở 

trường PT

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ thực hành môn 

sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm

- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; tổ 

chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực khai thác, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ việc dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 HK7

56 Phương pháp 

và kĩ thuật dạy 

học tích cực 

trong môn 

Sinh học

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích cực học tập của 

học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Xây dựng và 

sử dụng câu 

hỏi trong dạy 

học môn Sinh 

học

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang phân loại Bloom 

cải tiến.

- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu hỏi; các hướng sử 

dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử dụng câu hỏi trên lớp;

- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh hình của bài học; 

Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí được câu trả lời của HS  một cách 

phù hợp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thiết kề hoạt 

động để tổ 

chức cho học 

sinh tự học 

môn Sinh học

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình  thiết kế và tổ chức 

hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng dẫn 

giải bài tập 

Sinh học ở phổ 

thông

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương hướng sử dụng bài 

tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đánh giá trong 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo năng lực và 

đánh giá kiến thức, kĩ năng

- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn
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Giáo dục định 

hướng nghề 

nghiệp liên 

quan đến lĩnh 

vực Sinh học 

cho HS THPT

- Nắm  được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo dục định hướng 

nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế kế hoạch và dạy 

học một số chủ đề định hướng  nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT; 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong môn 

Sinh học ở 

trường PT

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST theo giáo án thiết 

kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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IV

KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn luyện và nâng cao 

khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở 

trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học; 

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN  và thực 

hiện KLTN; Hội đồng chấm KLTN (do Hiệu 

trưởng ra quyết định) chấm khóa luận tốt 

nghiệp theo quy trình hướng dẫn được Nhà 

trường ban hành.

7 HK8

57 3 HK8

Cơ sở tế bào 

học và vi sinh 

vật học ở 

trường phổ 

thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những nội 

dung cơ bản về 

thực vật học ở 

trường phổ 

thông    

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển năng lực dạy 

học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những kiến 

thức cơ bản về 

Động vật học 

và Sinh thái 

học ở trường 

phổ thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phát triển 

phương pháp 

dạy học tích 

cực trong dạy 

học môn Sinh 

học

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được các tiêu chí đánh 

giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực vào dạy học môn Sinh học 

THPT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 4 HK8

Sinh lý và dinh 

dưỡng người

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh dưỡng người; Phát 

triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học;

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ 

CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN)

Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn

Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn
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Trao đổi chất – 

năng lượng và 

sinh trưởng, 

phát triển ở 

sinh vật.

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng 

lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiến hóa phân 

tử và cơ sở di 

truyền chọn 

giống

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu 

khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

I 22

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K44)

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
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2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

557



Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15

13 Khoa học tự 

nhiên 1 (Vật lí)

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành; Hình 

thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học)

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người; các vật liệu 

tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong 

thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Hóa học cho 

Sinh học

- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học;

- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương pháp phân tích 

trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống. 

- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng lực làm việc 

nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Toán cao cấp 

cho Sinh học

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng.

- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa 

trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Xác xuất thống 

kê cho Sinh học

Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến thức giải quyết 

được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách thu thập và xử lí số liệu; Biết 

lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Môi trường và 

con người

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình thành năng lực 

vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý thức trách nhiệm đối với các 

vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành
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19 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc chương trình 

Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở cho các học phần khác như: 

Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, …

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Hình thái giải 

phẫu thực vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi trường và xu 

hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng trong sản xuất; 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Phân loại thực 

vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra cứu để xác định 

tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Động vật học 

không xương 

sống

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc tiến hoá, vai 

trò thực tiễn…của động vật không xương sống.

- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Động vật có 

xương sống

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm phân bố; mối 

quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển các kỹ năng thực hành, thí 

nghiệm, nghiên cứu khoa học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc ứng dụng vào 

thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. Trên nền tảng kiến thức về Hoá 

sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân tử,…

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng vào sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành
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26 Giải phẫu 

người

Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa cấu tạo với 

chức năng của chúng.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về  mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, từ cá thể, 

quần thể, quần xã và  hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di truyền học; kỹ năng 

vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Thực tập 

nghiên cứu 

thiên nhiên

Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật học, sinh thái 

học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28

Bắt buộc 20

30 Sinh học phân 

tử

Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Sinh lí học 

thực vật

Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; ảnh 

hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật trồng trọt hợp lý nhất. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên sâu ngành 

568



32 Sinh lí người 

và động vật

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong mối liên hệ 

giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể người và động 

vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Sinh học phát 

triển

Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình phát triển sinh 

vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung và ứng dụng các qui luật phát 

triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm .

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Ứng dụng sinh 

học trong 

nông, lâm, 

thuỷ sản

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của môn học là cơ 

sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa  hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang bị kiến thức 

sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy học môn Sinh học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Công nghệ 

sinh học

Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công nghệ sinh học 

trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập,  nghiên cứu khoa học. 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8

38 2 HK7

Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn

Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau
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Quang hợp và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh thái đến quá 

trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng; 

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Trao đổi nước 

ở thực vật và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các nguyên tắc tưới tiêu 

hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng.

- Năng lực  thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh trưởng, 

phát triển thực 

vật và ứng 

dụng

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp đánh giá sinh 

trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp… 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đáp ứng của 

thực vật với 

môi trường 

sống thay đổi

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng  cơ bản của   thực vật; 

Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và 

ứng dụng trong sản xuất;

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

thực vật ứng 

dụng

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện pháp kỹ thuật 

trồng cây trong môi trường khác nhau....

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH;  trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở nguyên lí một số 

phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học. 

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hóa sinh ứng 

dụng

- Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức 

để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Enzim và ứng 

dụng

Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên cứu về trong và 

ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất; giảng dạy kiến thức có 

liên quan trong chương trình phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 2 HK7

Nguyên lý tiến 

hóa hình thái 

của thực vật

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt 

kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống.

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đa dạng sinh 

học và bảo tồn

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; Hình thành 

năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Vi sinh vật 

ứng dụng

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thực 

phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy đư-ợc các phần, các chư-ơng có liên quan trong SGK Sinh học của THPT .

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Công nghệ sản 

xuất nấm thực 

phẩm và nấm 

dược liệu

-  Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi trồng, phương 

pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế.

- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm và định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 2 HK7

Côn trùng học 

đại cương và 

ứng dụng

- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với hệ sinh thái.

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức liên quan đến 

môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau

Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau
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Sinh lý học nội 

tiết và ứng 

dụng

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

sinh sản và 

ứng dụng

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản;  Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dinh dưỡng và 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó;  Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng chống 

một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can thiệp dinh dưỡng.

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng;  những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; 

nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng.

- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những giải pháp và tổ 

chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…)

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 2 HK7

Di truyền học 

người và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về  di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp nghiên cứu 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Di truyền học 

quần thể

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học và năng lực 

thực tiễn

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cơ sở di 

truyền học 

chọn giống 

động vật và 

thực vật

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật.

- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt công tác giảng 

dạy ở phổ thông.

- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau
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Hệ sinh thái 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông nghiệp 

bền vững

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống xã hội; Nắm 

vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt động dạy học Sinh học; dạy học 

trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III 37

33

42 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Bắt buộc
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44 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Thực hành sư 

phạm 1 

(1 TLGD, 1 

PPDH)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Lý luận dạy 

học Sinh học

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy học bộ môn 

Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm qua các học phần 

phương pháp dạy học tiếp theo.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Thực hành 

thiết kế kế 

hoạch dạy học 

môn Sinh học

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình để thiết kế kế 

hoạch dạy học môn Sinh học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Dạy môn 

KHTN ở 

trường phổ 

thông

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ thông. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 PPDH Sinh 

học 1

 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10,11 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng 

dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 10,11 - THPT; Phát 

triển chương trình môn Sinh học 10,11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 10,11.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 PPDH Sinh 

học 2

Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng dạy 

học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 12 - THPT; Phát triển 

chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 12.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH chuyên ngành Sinh 

học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Thực hành sư 

phạm 2

(1TLGD, 1 

PPDH)

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ năng dạy học 

cơ bản;

Tín chỉ 2: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Thực tập sư 

phạm 1

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP

55 Thực tập sư 

phạm 2

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP

56 2 HK4

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 

xuyên

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn
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Tham vấn học 

đường

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học đường; có thể 

làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn hướng nghiệp, công tác xã 

hội học đường.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phương tiện 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy học.

- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy học bộ môn; NL 

CNTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tin học trong 

Sinh học

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học.

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông kê số liệu, chọn 

mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thiết bị và thí 

nghiệm trong 

dạy học môn 

Sinh học ở 

trường PT

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ thực hành môn 

sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm

- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; tổ 

chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực khai thác, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ việc dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 2 HK7

Phương pháp 

và kĩ thuật dạy 

học tích cực 

trong môn 

Sinh học

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích cực học tập của 

học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Xây dựng và 

sử dụng câu 

hỏi trong dạy 

học môn Sinh 

học

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang phân loại Bloom 

cải tiến.

- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu hỏi; các hướng sử 

dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử dụng câu hỏi trên lớp;

- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh hình của bài học; 

Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí được câu trả lời của HS  một cách 

phù hợp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thiết kề hoạt 

động để tổ 

chức cho học 

sinh tự học 

môn Sinh học

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình  thiết kế và tổ chức 

hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng dẫn 

giải bài tập 

Sinh học ở phổ 

thông

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương hướng sử dụng bài 

tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đánh giá trong 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo năng lực và 

đánh giá kiến thức, kĩ năng

- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giáo dục định 

hướng nghề 

nghiệp liên 

quan đến lĩnh 

vực Sinh học 

cho HS THPT

- Nắm  được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo dục định hướng 

nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế kế hoạch và dạy 

học một số chủ đề định hướng  nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT; 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn
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Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong môn 

Sinh học ở 

trường PT

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST theo giáo án thiết 

kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV 7

58 KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn luyện và nâng cao 

khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở 

trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học; 

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN  và thực 

hiện KLTN; Hội đồng chấm KLTN (do Hiệu 

trưởng ra quyết định) chấm khóa luận tốt 

nghiệp theo quy trình hướng dẫn được Nhà 

trường ban hành.

7 HK8

58 3 HK8

Cơ sở tế bào 

học và vi sinh 

vật học ở 

trường phổ 

thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những nội 

dung cơ bản về 

thực vật học ở 

trường phổ 

thông    

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển năng lực dạy 

học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những kiến 

thức cơ bản về 

Động vật học 

và Sinh thái 

học ở trường 

phổ thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phát triển 

phương pháp 

dạy học tích 

cực trong dạy 

học môn Sinh 

học

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được các tiêu chí đánh 

giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực vào dạy học môn Sinh học 

THPT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ 

CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN)

Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn
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59 4 HK8

Sinh lý và dinh 

dưỡng người

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh dưỡng người; Phát 

triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học;

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Trao đổi chất – 

năng lượng và 

sinh trưởng, 

phát triển ở 

sinh vật.

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng 

lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiến hóa phân 

tử và cơ sở di 

truyền chọn 

giống

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu 

khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

135

Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn
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22

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K45)

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

586



Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

588



Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Khoa học tự 

nhiên 1 (Vật lí)

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành; Hình 

thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Khoa học tự 

nhiên 2 (Hóa 

học)

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người; các vật liệu 

tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong 

thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Hóa học cho 

Sinh học

- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học;

- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương pháp phân tích 

trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống. 

- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng lực làm việc 

nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Toán cao cấp 

cho Sinh học

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng.

- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa 

trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Xác xuất thống 

kê cho Sinh học

Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến thức giải quyết 

được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách thu thập và xử lí số liệu; Biết 

lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Môi trường và 

con người

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình thành năng lực 

vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý thức trách nhiệm đối với các 

vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành
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20 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc chương trình 

Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở cho các học phần khác như: 

Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, …

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Hình thái giải 

phẫu thực vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi trường và xu 

hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng trong sản xuất; 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Phân loại thực 

vật

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra cứu để xác định 

tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Động vật học 

không xương 

sống

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc tiến hoá, vai 

trò thực tiễn…của động vật không xương sống.

- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Động vật có 

xương sống

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm phân bố; mối 

quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển các kỹ năng thực hành, thí 

nghiệm, nghiên cứu khoa học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc ứng dụng vào 

thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. Trên nền tảng kiến thức về Hoá 

sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân tử,…

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành
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27 Giải phẫu 

người

Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa cấu tạo với 

chức năng của chúng.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về  mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, từ cá thể, 

quần thể, quần xã và  hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di truyền học; kỹ năng 

vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Thực tập 

nghiên cứu 

thiên nhiên

Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật học, sinh thái 

học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28

Bắt buộc 20

31 Sinh học phân 

tử

Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Sinh lí học 

thực vật

Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; ảnh 

hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật trồng trọt hợp lý nhất. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên sâu ngành 
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33 Sinh lí người 

và động vật

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong mối liên hệ 

giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể người và động 

vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Sinh học phát 

triển

Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình phát triển sinh 

vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung và ứng dụng các qui luật phát 

triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm .

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Ứng dụng sinh 

học trong 

nông, lâm, 

thuỷ sản

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của môn học là cơ 

sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa  hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang bị kiến thức 

sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy học môn Sinh học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Công nghệ 

sinh học

Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công nghệ sinh học 

trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập,  nghiên cứu khoa học. 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

599



39 2 HK7

Quang hợp và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh thái đến quá 

trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng; 

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Trao đổi nước 

ở thực vật và 

ứng dụng

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các nguyên tắc tưới tiêu 

hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng.

- Năng lực  thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh trưởng, 

phát triển thực 

vật và ứng 

dụng

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp đánh giá sinh 

trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp… 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đáp ứng của 

thực vật với 

môi trường 

sống thay đổi

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng  cơ bản của   thực vật; 

Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và 

ứng dụng trong sản xuất;

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

thực vật ứng 

dụng

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện pháp kỹ thuật 

trồng cây trong môi trường khác nhau....

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH;  trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở nguyên lí một số 

phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học. 

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn 8

Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau
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Hóa sinh ứng 

dụng

- Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức 

để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Enzim và ứng 

dụng

Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên cứu về trong và 

ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất; giảng dạy kiến thức có 

liên quan trong chương trình phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 2 HK7

Nguyên lý tiến 

hóa hình thái 

của thực vật

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt 

kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống.

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đa dạng sinh 

học và bảo tồn 

tài nguyên 

thực vật

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; Hình thành 

năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Vi sinh vật 

ứng dụng

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thực 

phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy đư-ợc các phần, các chư-ơng có liên quan trong SGK Sinh học của THPT .

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Công nghệ sản 

xuất nấm thực 

phẩm và nấm 

dược liệu

-  Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi trồng, phương 

pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế.

- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm và định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau
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41 2 HK7

Côn trùng học 

đại cương và 

ứng dụng

- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với hệ sinh thái.

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức liên quan đến 

môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học nội 

tiết và ứng 

dụng

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sinh lý học 

sinh sản và 

ứng dụng

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản;  Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời sống 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Dinh dưỡng và 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó;  Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng chống 

một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can thiệp dinh dưỡng.

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng;  những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; 

nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng.

- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những giải pháp và tổ 

chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…)

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 2 HK7

Di truyền học 

người và ứng 

dụng

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về  di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp nghiên cứu 2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau

Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau
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Di truyền học 

quần thể

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học và năng lực 

thực tiễn

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cơ sở di 

truyền học 

chọn giống 

động vật và 

thực vật

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật.

- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt công tác giảng 

dạy ở phổ thông.

- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hệ sinh thái 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông nghiệp 

bền vững

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống xã hội; Nắm 

vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt động dạy học Sinh học; dạy học 

trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37

33

43 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Bắt buộc
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44 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Thực hành sư 

phạm 1 

(1 TLGD, 1 

PPDH)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Lý luận dạy 

học Sinh học

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy học bộ môn 

Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm qua các học phần 

phương pháp dạy học tiếp theo.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Thực hành 

thiết kế kế 

hoạch dạy học 

môn Sinh học

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình để thiết kế kế 

hoạch dạy học môn Sinh học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

605



50 Dạy môn 

KHTN ở 

trường phổ 

thông

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ thông. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 PPDH Sinh 

học 10

 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng dạy 

học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 10 - THPT; Phát triển 

chương trình môn Sinh học 10; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 10.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 PPDH Sinh 

học 11

 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 11 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng dạy 

học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 11 - THPT; Phát triển 

chương trình môn Sinh học 11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 11.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 PPDH Sinh 

học 12

Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được các kỹ năng dạy 

học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình Sinh học 12 - THPT; Phát triển 

chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học Sinh học 12.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH chuyên ngành Sinh 

học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Thực hành sư 

phạm 2

(1TLGD, 1 

PPDH)

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ năng dạy học 

cơ bản;

Tín chỉ 2:  Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực tập sư 

phạm 1

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP
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57 Thực tập sư 

phạm 2

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP

58 2 HK4

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 

xuyên

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tham vấn học 

đường

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học đường; có thể 

làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn hướng nghiệp, công tác xã 

hội học đường.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn
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Phương tiện 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy học.

- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy học bộ môn; NL 

CNTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tin học trong 

Sinh học

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học.

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông kê số liệu, chọn 

mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thiết bị và thí 

nghiệm trong 

dạy học môn 

Sinh học ở 

trường PT

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ thực hành môn 

sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm

- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; tổ 

chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực khai thác, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ việc dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 2 HK7

Phương pháp 

và kĩ thuật dạy 

học tích cực 

trong môn 

Sinh học

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích cực học tập của 

học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Xây dựng và 

sử dụng câu 

hỏi trong dạy 

học môn Sinh 

học

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang phân loại Bloom 

cải tiến.

- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu hỏi; các hướng sử 

dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử dụng câu hỏi trên lớp;

- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh hình của bài học; 

Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí được câu trả lời của HS  một cách 

phù hợp.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thiết kề hoạt 

động để tổ 

chức cho học 

sinh tự học 

môn Sinh học

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình  thiết kế và tổ chức 

hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn
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Hướng dẫn 

giải bài tập 

Sinh học ở phổ 

thông

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương hướng sử dụng bài 

tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đánh giá trong 

dạy học môn 

Sinh học

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo năng lực và 

đánh giá kiến thức, kĩ năng

- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giáo dục định 

hướng nghề 

nghiệp liên 

quan đến lĩnh 

vực Sinh học 

cho HS THPT

- Nắm  được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo dục định hướng 

nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế kế hoạch và dạy 

học một số chủ đề định hướng  nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT; 

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong môn 

Sinh học ở 

trường PT

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST theo giáo án thiết 

kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 7

60 KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn luyện và nâng cao 

khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở 

trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học; 

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN  và thực 

hiện KLTN; Hội đồng chấm KLTN (do Hiệu 

trưởng ra quyết định) chấm khóa luận tốt 

nghiệp theo quy trình hướng dẫn được Nhà 

trường ban hành.

7 HK8

60 3 HK8

Cơ sở tế bào 

học và vi sinh 

vật học ở 

trường phổ 

thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ 

CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN)

Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn
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Những nội 

dung cơ bản về 

thực vật học ở 

trường phổ 

thông    

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển năng lực dạy 

học/giáo dục cho người học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Những kiến 

thức cơ bản về 

Động vật học 

và Sinh thái 

học ở trường 

phổ thông

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phát triển 

phương pháp 

dạy học tích 

cực trong dạy 

học môn Sinh 

học

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được các tiêu chí đánh 

giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực vào dạy học môn Sinh học 

THPT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 4 HK8

Sinh lý và dinh 

dưỡng người

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh dưỡng người; Phát 

triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học;

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Trao đổi chất – 

năng lượng và 

sinh trưởng, 

phát triển ở 

sinh vật.

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng 

lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiến hóa phân 

tử và cơ sở di 

truyền chọn 

giống

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu 

khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

135

Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn
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7.2

I

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ 

có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau: Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 

theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo; Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến 

của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội 

thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó khăn; Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn 

giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông 

tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau; Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài 

quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông 

tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự 

giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

 Thạc sĩ Sinh thái học

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
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3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

 Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. Biết ứng 

dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II

4 Phương pháp 

luận nghiên 

cứu khoa học

 Kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học

- Các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu.

- Đạo đức khoa học trong nghiên cứu khoa học Sinh học

- Nắm được các hướng và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của một số chuyên ngành Sinh học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Sinh học phát triểnTrang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực sinh học phát triển. Học viên cần nắm được các kiến thức lý thuyết 

hiện đại về sự phát triển từ cấp độ tế bào, phôi và sự biệt hoá cũng như các giai đoạn phát triển của cơ thể động vật - thực vật và các cơ chế điều 

khiển sự phát triển cá thể.

 Củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành sinh học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng. Học viên  có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào 

thực tiễn chăn nuôi, trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Cơ sở phân 

loại sinh vật

 Học viên nắm được các khái niệm, nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp phân loại sinh vật; nắm được những nét khái quát về hệ thống sinh giới và 

các giới sinh vật trong sinh giới.

Vận dụng thành thạo kiến thức phân loại để giải quyết các vấn đề có liên quan trong nghiên cứu

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 HK2

7 Công nghệ 

thông tin trong 

sinh học

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông 

kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …). Biết cách vận dụng các kiến thức tin học vào cuộc sống, trong công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Cơ sở công 

nghệ sinh học

- Giúp học viên nắm được cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm: công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công nghệ sinh học tế 

bào, công nghệ vi sinh trong các ngành công, nông nghiệp, trong bảo vệ môi trường, trong đời sống xã hội. Trên cơ sở kiến thức của môn học, học 

viên nắm được quy trình sản xuất các sản phẩm  sinh học, chế phẩm lên men, các chất có nguồn gốc trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học.

- Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng một số phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công nghệ sinh học tế 

bào, công nghệ vi sinh.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

Các học phần cơ sở bắt buộc

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 3 trong 9 học phần)
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9 Sinh học tế bào  Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp nghiên cứu, về cấu trúc, chức năng của tế bào và các bào quan của tế bào; 

Hướng vận dụng tế bào và tế bào gốc trong sản xuất. Học viên cần nắm bắt những thao tác cơ bản trong nghiên cứu tế bào và nuôi cấy mô.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Địa lý sinh vật - Kiến thức: Học viên nắm được các quy luật phân bố địa lý của sinh vật trên trái đất, trên cơ sở đó áp dụng vào những nghiên cứu về phân loại học, 

đa dạng sinh học, sinh thái học,...

- Kĩ năng: Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn khi giải thích các khu phân bố của sinh vật

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Cơ sở VSV 

trong công 

nghệ môi 

trường

- Kiến thức: Môn học giúp cho người học nắm vững được cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường. Giúp người học có thể 

nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ sinh học vào bảo vệ môi trường. Đặc biệt người học có thể ứng dụng một số phương pháp tuyển chọn, nhân 

giống vi sinh vật có ích giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái.

- Kĩ năng: Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật vi sinh, ứng dụng trong nghiên cứu để sử 

dụng một số nhóm vi sinh vật có ích làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Cơ sở Lý - 

Hóa sinh

- Kiến thức: Các kiến thức lý sinh, hoá sinh cơ bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức và giải thích các quá trình, các hiện tượng của sự sống. 

Do đó môn học này đóng vai trò không thể thiếu được trong việc nghiên cứu sinh học. 

- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức môn học vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học về sự sống.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Sinh học phân 

tử

 - Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, từ đó giúp học viên hiểu 

và nắm bắt được bản chất và cơ chế của các quá trình di truyền.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng  thực hành phân tích, định lượng DNA và protein

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Kí sinh trùng 

học đại cương

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ký sinh trùng gây bênh ở người, động vật và thực vật. Biết cách vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Công nghệ 

nano trong 

sinh học

- Học viên được trang bị kỹ năng khai thác một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu công nghệ nano trong sinh học như kính hiển vi điện, phổ truyền 

qua (UV-Vis), …

-  Học viên sẽ có khả năng làm việc ở các cơ quan và tổ chức liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công nghệ và sản phẩm công nghệ nano trong sinh 

học như nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực công nghệ nano trong sinh học, công nghệ sinh học, y - dược, nông lâm nghiệp, môi trường…

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III

Các học phần chuyên ngành bắt buộc

16 Sinh thái học 

cá thể và quần 

thể

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học cá thể ở mức đào tạo bậc Thạc sĩ.

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học quần thể ở mức đào tạo bậc Thạc sĩ.

- Giúp học viên cao học hiểu sâu hơn về sinh thái học cá thể và quần thể (là khoa học nghiên cứu sự tác động của các nhân tố sinh thái lên cấp độ 

sống ở mức cá thể, quần thể và sự thích nghi của 2 cấp độ sống này với môi trường sống).

- Vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu Sinh thái học cá thể và quần thể.

- Vận dụng kiến thức môn học vào việc bảo tồn các loài quý hiếm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Sinh thái học 

thực vật

- Nắm được quy luật tác động qua lại giữa thực vật với các yếu tố môi trường để vận dụng các quy luật đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây 

trồng, bảo vệ sự cân bằng các hệ sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ  môi trường bền vững.

- Nắm được quy luật hình thành phát triển của các kiểu thảm thực vật, trước hết là hệ sinh thái rừng nhằm khai thác nguồn tài nguyên này một cách 

hiệu quả trong mối quan hệ với bảo vệ môi trường.

- Nắm được các nguyên tắc và hệ thống phân loại thảm thực vật trên thế giới và áp dụng vào việc phân loại thảm thực vật Việt Nam.

- Áp dụng các quy luật về diễn thế, phục vụ cho phủ xanh đất trống đồi núi trọc và phục hồi rừng ở Việt Nam.

- Giúp học viên có khả năng phân tích, đánh giá tác động của môi trường đến thực vật và ngược lại; vận dụng kiến thức đã học để phục vụ cho việc 

phục hồi các hệ sinh thái.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Sinh thái học 

động vật

- Cung cấp các tri thức sinh thái học chuyên ngành về giới động vật.

- Tìm hiểu sự thích nghi của các nhóm động vật biến nhiệt với các nhân tố sinh thái.

- Tìm hiểu sự thích nghi của các nhóm động vật ổn nhiệt với các nhân tố sinh thái.

- Sự thích nghi của động vật với môi trường sống. Các khu hệ động vật Fauna.

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tế và ứng dụng trong chăn nuôi.

- Vận dụng kiến thức môn học vào việc bảo tồn các loài quý hiếm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Sinh thái học 

vi sinh vật

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên hiểu biết về quá trình trao đổi chất, dinh dưỡng, sinh trưởng phát triển, mối quan hệ giữa vi sinh vật với sinh vật 

trong môi trường. Trên cơ sở đó vận dụng vào giảng dạy và cuộc sống.

- Kĩ năng: rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về nhu cầu sinh lý của vi sinh vật. Nắm được cơ sở khoa 

học, hiểu rõ mối quan hệ giữa vi sinh vật với các sinh vật khác và với môi trường sống.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần chuyên ngành tự chọn  (chọn 3 trong 11 môn sau) 9 HK3

20 Chỉ thị sinh 

học môi trường

1. Mục tiêu kiến thức

   Giúp học viên hiểu được các đối tượng sinh vật có yêu cầu nhất định về điều kiện sinh thái liên quan đến nhu cầu dinh dưỡng, hàm lượng oxy, 

cũng như khả năng chống chịu một hàm lượng nhất định các yếu tố độc hại trong môi trường sống và do đó, sự hiện diện của chúng biểu thị một tình 

trạng về điều kiện sinh thái của môi trường sống nằm trong giới hạn nhu cầu và khả năng chống chịu của đối tượng sinh vật đó. 

2. Mục tiêu kỹ năng

- Rèn luyện và củng cố kỹ năng lấy mẫu, phân tích mẫu, xử lý kết quả, phân tích kết quả

- Rèn luyện và củng cố kỹ năng viết báo cáo khoa học. 

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

PHÂN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH SINH 
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21 Đa dạng sinh 

học và bảo tồn

1. Kiến thức: Phân biệt được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn; những giá trị của đa dạng sinh học; hiện trạng đa 

dạng sinh học; phân tích được các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Phân biệt được các hình thức bảo tồn, mối liên quan giữa các hình 

thức. Giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự nhiên. 

2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức môn học vào việc giảng dạy ở trường phổ thông và các cấp học khác. Biết cách tiến hành nghiên cứu; thiết kế, 

tổ chức được các hoạt động nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong việc khai thác và bảo vệ đa dạng sinh học; có ý thức tham gia và vận động người khác tham gia bảo vệ nguồn 

tài nguyên, bảo vệ môi trường.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Sinh thái học 

tập tính

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật về các kiểu hoạt động của động vật. Giúp học viên nắm được vai trò, nguyên 

nhân, cơ chế của tập tính bản năng và tập tính học tập. 

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn đời sống, chăn nuôi và thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao 

đẳng và Đại học.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Sinh thái học 

nhân văn

1. Kiến thức: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tiếp cận sinh thái nhân văn; tác động qua lại giữa môi trường và các vấn đề kinh tế xã 

hội, đánh giá tác động của con người lên môi trường và ngược lại.

2. Kĩ năng: Giúp học viên có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế xã hội lên các hệ thống tự nhiên và tác động của sự suy 

giảm chất lượng môi trường lên các hoạt động sống của con người, cũng như các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển...

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Sinh thái môi 

trường

Cung cấp tri thức về mối quan hệ giữa sinh thái  học và khoa học môi trường.

- Vai trò chỉ thị môi trường của các quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

- Vai trò của các hệ sinh thái trong việc bảo vệ môi trường.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường sống của sinh vật và con người.

- Biết vận dụng kiến thức môn học trong việc đánh giá và đề xuất các biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Thích nghi tiến 

hoá của động 

vật

 Môn học này nhằm gắn kết các kiến thức động vật một cách hệ thống, giúp học viên nắm chắc kiến thức và hiểu được bản chất của các đặc điểm 

thích nghi với các điều kiện sinh thái của giới Động vật. Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các 

bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học và việc chỉ đạo  phòng chống các bệnh ký sinh.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Hình thái, giải 

phẫu thích 

nghi ở thực vật 

hạt kín

 Người học nắm được các nguyên tắc biến đổi về hình thái, giải phẫu cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng, các tổ chức bên trong cơ thể thực vật thể 

hiện tính thích nghi với mỗi loại môi trường sống. Vận dụng kiến thức môn học để giải thích qui luật biến đổi hình thái của thực vật dưới tác động 

của môi trường.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Tài nguyên cây 

thuốc

 Đánh giá được nguồn tài nguyên thực vật và tài nguyên cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam; Tình trạng khai thác, sử dụng & các mối đe doạ đối 

với Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam; các yêu cầu về phát triển bền vững & biện pháp bảo tồn Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam; hiện trạng cây 

thuốc hoang dã ở Việt Nam, cách trồng và thu hái cây thuốc theo quy trình GACP; hiện trạng về quyền sở hữu trí tuệ và sự chia sẻ lợi ích trong sử 

dụng đa dạng sinh học ở Việt Nam. Biết sử dụng và phối hợp thành thạo một số cây thuốc để phòng và chữa một số bệnh thường gặp trong cuộc sống

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Vi sinh vật 

ứng dụng

 Cung cấp các phương pháp phân loại sản phẩm, các quy trình sản xuất một số sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm …. Từ đó giúp 

cho học viên nắm được các quy trình kỹ thuật và ứng dụng các quy trình đó vào sản xuất sản phẩm.Tổ chức tham quan, viết thu hoạch về một số cơ 

sở sản xuất rượu, bia, giải khát, mì chính, nước chấm, axit hữu cơ, thuốc kháng sinh, xử lý nước thải. Rèn cho học viên có kỹ năng nghiên cứu cơ 

bản về công nghệ vi sinh như các quá trình sản xuất rượu, bia, giải khát, mì chính, nước chấm, axit hữu cơ, thuốc kháng sinh, xử lý nước thải.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Sinh lý thích 

nghi của thực 

vật

 Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về quy luật thích nghi trong quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, trong tiến hóa của loài. 

Giúp học viên tự tìm hiểu bản chất sinh lí của hiện tượng thích nghi ở thực vật. Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn 

giảng dạy và nghiên cứu sinh học  

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Môi trường và 

phát triển bền 

vững

 Nắm được hiện trạng môi trường ở Việt Nam và thế giới.

- Nguy cơ về thảm họa sinh thái và biến đổi môi trường, sự nóng lên của trái đất và suy kiệt nguồn tài nguyên.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Quan niệm về phát triển và phát triển bền vững.

- Các giải pháp cho phát triển bền vững.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

D. LUẬN VĂN  Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   

Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và nghiên cứu tại 

nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng 

phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng 

viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu.

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7.3

I

1 Triết học 1. Kiến thức: Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là 

Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của 

đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; Củng cố nhận 

thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
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3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

 Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. Biết ứng 

dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II

4 Phương pháp 

luận nghiên 

cứu khoa học

 Kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học

- Các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu.

- Đạo đức khoa học trong nghiên cứu khoa học sinh học

- Nắm được các hướng và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của một số chuyên ngành sinh học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Sinh học phát 

triển

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực sinh học phát triển. Học viên cần nắm được các kiến thức lý thuyết 

hiện đại về sự phát triển từ cấp độ tế bào, phôi và sự biệt hoá cũng như các giai đoạn phát triển của cơ thể động vật - thực vật và các cơ chế điều 

khiển sự phát triển cá thể.

 Củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành sinh học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng. Học viên  có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào 

thực tiễn chăn nuôi, trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Cơ sở phân 

loại sinh vật

 Học viên nắm được các khái niệm, nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp phân loại sinh vật; nắm được những nét khái quát về hệ thống sinh giới và 

các giới sinh vật trong sinh giới.

Vận dụng thành thạo kiến thức phân loại để giải quyết các vấn đề có liên quan trong nghiên cứu

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 HK2

7 Công nghệ 

thông tin trong 

sinh học

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông 

kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …). Biết cách vận dụng các kiến thức tin học vào cuộc sống, trong công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Cơ sở công 

nghệ sinh học

 Giúp học viên nắm được cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm: công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công nghệ sinh học tế 

bào, công nghệ vi sinh trong các ngành công, nông nghiệp, trong bảo vệ môi trường, trong đời sống xã hội. Trên cơ sở kiến thức của môn học, học 

viên nắm được quy trình sản xuất các sản phẩm  sinh học, chế phẩm lên men, các chất có nguồn gốc trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học.

- Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng một số phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công nghệ sinh học tế 

bào, công nghệ vi sinh.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

Các học phần cơ sở bắt buộc

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 3 trong 9 học phần)

618



9 Sinh học tế bào  Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp nghiên cứu, về cấu trúc, chức năng của tế bào và các bào quan của tế bào; 

Hướng vận dụng tế bào và tế bào gốc trong sản xuất. Học viên cần nắm bắt những thao tác cơ bản trong nghiên cứu tế bào và nuôi cấy mô.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Địa lý sinh vật - Kiến thức: Học viên nắm được các quy luật phân bố địa lý của sinh vật trên trái đất, trên cơ sở đó áp dụng vào những nghiên cứu về phân loại học, 

đa dạng sinh học, sinh thái học,...

- Kĩ năng: Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn khi giải thích các khu phân bố của sinh vật

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Cơ sở VSV 

trong công 

nghệ môi 

trường

- Kiến thức: Môn học giúp cho người học nắm vững được cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường. Giúp người học có thể 

nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ sinh học vào bảo vệ môi trường. Đặc biệt người học có thể ứng dụng một số phương pháp tuyển chọn, nhân 

giống vi sinh vật có ích giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái.

- Kĩ năng: Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật vi sinh, ứng dụng trong nghiên cứu để sử 

dụng một số nhóm vi sinh vật có ích làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Cơ sở Lý - 

Hóa sinh

- Kiến thức: Các kiến thức lý sinh, hoá sinh cơ bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức và giải thích các quá trình, các hiện tượng của sự sống. 

Do đó môn học này đóng vai trò không thể thiếu được trong việc nghiên cứu sinh học. 

- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức môn học vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học về sự sống.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Sinh học phân 

tử

- Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, từ đó giúp học viên hiểu và 

nắm bắt được bản chất và cơ chế của các quá trình di truyền.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng  thực hành phân tích, định lượng DNA và protein

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Kí sinh trùng 

học đại cương

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ký sinh trùng gây bênh ở người, động vật và thực vật. Biết cách vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Công nghệ 

nano trong 

sinh học

- Học viên được trang bị kỹ năng khai thác một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu công nghệ nanô trong sinh học như kính hiển vi điện, phổ truyền 

qua (UV-Vis), …

-  Học viên sẽ có khả năng làm việc ở các cơ quan và tổ chức liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công nghệ và sản phẩm công nghệ nanô trong sinh 

học như nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực công nghệ nanô trong sinh học, công nghệ sinh học, y - dược, nông lâm nghiệp, môi trường…

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III PHÂN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH SINH 
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16 Quang hợp  Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về cấu trúc, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, đồng thời giúp học viên biết các 

hướng điều chỉnh quá trình quang hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Các kĩ thuật cơ 

bản trong 

nghiên cứu hoá 

sinh

 Trang bị cho học viên các quy trình thí nghiệm thông thường, những nguyên tắc chính và chuẩn bị cơ bản trong các nghiên cứu hóa sinh học. Giúp 

học viên nắm rõ một số phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại như ly tâm, điện di, sắc kí…cũng như một số phương pháp phân tích các hợp chất 

sinh học thường gặp trong nghiên cứu protein, axit nucleic, enzim… giúp họ tiếp tục nghiên cứu sâu các hợp chất trên và ứng dụng trong thực tiễn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Sinh lý hoạt 

động thần kinh 

cao cấp

 Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hoạt động phản xạ của não bộ.

 - Qua môn học này, học viên phải hiểu được mối liên quan giữa hoạt động phản xạ của não bộ và hoạt động hành vi của con người.

 - Sinh viên phải thấy được vai trò của cảm xúc đối với hoạt động của con người.

 - Những khái niệm về hoạt động phản xạ có điều kiện công cụ có thể áp dụng vào cải cách giáo dục, cải cách phương pháp truyền đạt kiến thức của 

giáo viên lấy học sinh làm trung tâm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Hoocmon học  Người học nắm và hiểu rõ được bản chất và cơ chế điều tiết chức năng của Hormon. Nắm bắt đước cấu tạo, chức phận của một số tuyến nội tiết. 

Phân biết được Hormon thực vật và động vật.

- Người học nắm bắt được hướng ứng dụng Hormon trong đời sống và sản xuất.

- Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 HK3

HK3

20 Sinh lý thích 

nghi của thực 

vật

- Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về quy luật thích nghi trong quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, trong tiến hóa của loài. 

Giúp học viên tự tìm hiểu bản chất sinh lí của hiện tượng thích nghi ở thực vật 

- Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu sinh học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Cơ sơ dinh 

dưỡng khoáng 

và ứng dụng

- Kiến thức: 

Học xong chuyên đề học viên cao học sẽ có trình độ cao về dinh dưỡng khoáng thực vật. Sẽ có khả năng độc lập sử dụng được phân bón trên một số 

đối tượng cây trồng, điều khiển được việc bón các loại phân khoáng làm tăng năng suất, hiệu quả của phân bón. Hiểu biết được ngưỡng phân bón cho 

mỗi loại cây trồng, tránh ô nhiễm môi trường.

Học viên phân tích được con đường hấp thụ và vận chuyển chất khoáng của cây. Phân tích quan hệ giữa dinh dưỡng khoáng với năng suất và phẩm 

chất nông sản.

 - Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng đọc sách, thu thập tài liệu và vận dụng kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất nông 

nghiệp đồng thời trang bị cho sinh viên kĩ năng thực hành trong phòng thí nghiêm và ngoài đồng rộng

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần chuyên ngành bắt buộc

Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong 3 hướng sau)

Hướng I. Chuyên ngành Sinh lý học thực vật (Chọn 3 trong 9 môn sau)
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22 Sinh lý thực 

vật ứng dụng

 - Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản trong ứng dụng SLTV vào sản xuất như các kĩ thuật cơ bản trong nhân giống vô tính thực 

vật, điều kiển quá trình trao đổi nước và khoáng thực vật, một số kĩ thuật trồng cây không cần đất và ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong sản 

xuất.

 - Kỹ năng: Rèn kỹ năng thực nghiệm. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào các thí nghiệm và sản xuất

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Sinh lý chống 

chịu điều kiện 

môi trường bất 

lợi

 - Kiến thức: Phân tích rõ ảnh hưởng của các tác nhân môi trường bất lợi tới thực vật, bản chất sinh lý của cơ chế chống chịu, các ứng dụng thực tiễn 

trong trồng trọt.

 - Kỹ năng : Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Thành thạo xác định các hướng nghiên cứu

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Cơ sở công 

nghệ tế bào 

thực vật

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật - một lĩnh vực đã và đang có những đóng 

góp to lớn vào sự phát triển kinh tế , xã hội và khoa học cho nhân loại .

Sau khi học môn học, học viên cần nắm được một số thao tác cơ bản về công nghệ nuôi cấy mô, tế bào; biết cách tổ chức thực hiện một phòng  nuôi 

cấy mô, tế bào và nhất là có thể tiến hành nuôi cấy thành công một số cây trồng có giá trị kinh tế và khoa học.

 - Kỹ năng : Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Hướng vận dụng vào nghiên cứu và sản xuất.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Sinh lý tính 

chịu tác nhân 

sinh học

- Kiến thức: Tìm hiểu sâu về bệnh của thực vật, sinh lí của cây khi bị bệnh cũng như bản chất tính chịu bệnh của thực vật, bản chất tính miễn dịch 

của thực vật.

- Kỹ năng: Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Hiểu được các hướng nghiên cứu về khả năng chịu bệnh của thực 

vật

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Trao đổi nước 

ở thực vật và 

ứng dụng

  Hiểu được vai trò của quá trình trao đổi nước đối với các chức năng sinh lý và trao đổi chất khác của cơ thể thực vật. Gắn kết được sự trao đổi nước 

ở thực vật với đặc tính vật lý và hoá học của nước. Phát hiện được đặc điểm hình thái, giải phẫu tương thích với chức năng trao đổi nước ở những 

nhóm thực vật sống trong các điều kiện sinh thái khác nhau ; Cơ chế của quá trình hút nước vận chuyển và thoát hơi nước của thực vật. Phân biệt 

được quá trình trao đổi nước ở các cấp độ tổ chức khác nhau của thực vật. Biết vận dụng kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn 

sản xuất nông nghiệp.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Sinh lý sinh 

trưởng và phát 

triển của thực 

vật

  Học xong môn học này , học viên sẽ có được sự  củng cố và nâng cao các hiểu biết về các giai đoạn chính trong quá trình phát triển cá thể cũng như 

các cơ chế điều khiển các quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật.

  Qua môn học, học viên có thể tiến hành các thí nghiệm và vận dụng kiến tức môn học vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống và giảng dạy

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Sinh lí hô hấp 

và bảo quản 

nông sản

- Trang bị cho sinh viên có những hiểu biết về nguyên nhân tổn thất nông sản sau thu hoạch và các biện pháp hạn chế tổn sau thu hoạch mang lại lợi 

nhuận cho người sản xuất, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực trong mỗi quốc gia và trên thế giới.

 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất nông nghiệp đồng thời trang bị cho sinh viên kĩ 

năng thực hành trong phòng thí nghiêm và ngoài đồng rộng.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Sinh học phân 

tử axit nucleic 

và protein

- Trang bị các kiến thức sâu về cấu trúc, sinh tổng hợp axit nucleic và protein

- Học viên nắm vững các ứng dụng axit nucleic và protein trong công nghệ sinh học

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Công nghệ 

enzim

- Kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về enzim như tên gọi, cấu tạo, cơ chế hoạt động và ứng dụng.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc sách, tự học và kĩ năng thực hành, tìm kiếm tài liệu.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Hoá sinh dinh 

dưỡng

  Vai trò một số chất dinh dưỡng quan trọng.

- Sự chuyển hóa một số chất dinh dưỡng cơ bản trong cơ thể.

- Đánh giá được tác hại của dinh dưỡng không hợp lí.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Hoá sinh học 

môi trường

  Giúp học viên nắm được những kiến thức có liên quan đến những tác động của con người, sản xuất… tới môi trường sống: đất, nước, không khí 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Hoá sinh các  

hợp chất có 

hoạt tính sinh 

học

  Học xong học phần này học viên cần nắm vững được cấu trúc, chức năng của một số hợp chất có hoạt tính sinh học bản chất là protein và phi 

protein. Nắm được cách tách triết, định tính, định lượng một số hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học như enzim, cytokin v.v

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Miễn dịch học 

phân tử

  Học xong học phần này người học sẽ hiểu biết về cơ sở tế bào và phân tử của hệ miễn dịch tự nhiên và hệ miễn dịch tiếp thu của người và tiến hoá 

miễn dịch của các loài động vật. Cơ sở ứng dụng miễn dịch học để bảo vệ sức khỏe con người và động vật.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Hoá sinh học 

màng tế bào và 

bệnh lí

  Học viên sau khi học sẽ hiểu rõ cấu trúc, chức năng của màng tế bào và các màng chức năng. Sự vận chuyển, sự điều hòa các tín hiệu, thông tin qua 

màng tế bào,những rối loạn về cấu trúc và chức năng của màng và thụ thể dẫn đến các bệnh lý

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng II. Chuyên ngành Hóa sinh học (chọn 3 trong 7 môn học dưới đây)  
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36 Sinh lí sinh sản  Nắm được:

- Cơ sở của sự sinh sản, đặc điểm tiến hóa của quá trình sinh sản.

- Cấu tạo của cơ quan sinh sản ở người.

- Cơ chế hoạt động sinh sản ở người.

- Một số biện pháp chủ động sinh đẻ theo ý muốn ở người.

- Một số bệnh lây lan qua đường sinh dục và cách phòng, tránh.

- Bất thường sinh dục và sinh sản, giới tính, vô sinh, sức khỏe sinh sản.

- Nắm được cách sử dụng các giáo cụ trực quan để dạy tốt nội dung sinh lý sinh sản ở các bậc học phổ thông, đại học và trung học chuyên nghiệp.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Sinh lý hấp thụ 

và dinh dưỡng

Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về cấu tạo của hệ tiêu hóa của người và quá trình tiêu hóa, cơ chế hấp thu thức ăn ở người, cũng như 

sự hấp thụ các chất qua màng tế bào. Môn học cũng giúp học viên nắm được tầm quan trọng của dinh dưỡng, đánh giá được tình trạng thiếu, thừa 

dinh dưỡng, vấn đề vệ sinh thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Điện sinh lí hệ 

thần kinh

  Qua chuyên đề này sinh viên phải có được những kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng điện trong hoạt động của hệ thần kinh.

- Hiểu được cơ chế xuất hiện các điện thế trong hoạt động thần kinh.

- Thấy được mối liên quan giữa các điện thế với các hiện tượng sinh lý.

- Nắm được khái niệm cơ bản về kĩ thuật ghi các điện thế

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Cơ sở phôi 

sinh học

 Nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về cơ chế các quá trình hình thành và phát triển của phôi động vật ở các cấp độ khác nhau. Trên 

cơ sở đó giúp cho sinh viên có thể giải thích các giai đoạn hình thành và phát triển phôi. Vai trò của các yếu tố tác động đến từng giai đoạn phát triển 

phôi. Đồng thời Cơ sở phôi sinh học còn cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản để tiếp thu các kiến thức sâu hơn về sinh học phát 

triển cũng như việc áp dụng vào dạy học phần Sinh học cơ thể ở các trường trung học phổ thông hiện nay.

 Thông qua các thực hành trong học phần giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như có kỹ năng quan sát theo dõi 

các quá trình phát triển của phôi động vật. Rèn luyện kỹ năng thao tác thuần thục các bài thực hành ở trường  phổ thông.  

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Mô học và 

sinh lí tế bào 

người

  Qua môn học học viên cũng sẽ nắm được mối liên quan mật thiết giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan thể hiện qua cấu tạo các tổ chức.

  Học viên sau khi học xong các kiến thức nâng cao về sinh lí tế bào có thể vận dụng vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản về lĩnh vực tế bào học và 

mô. Thông qua thực hành trong môn học giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như có kỹ năng quan sát theo dõi 

các quá trình tế bào, biết được cách chuẩn bị, cách đọc các tiêu bản mô học đại cương và các mô tạo thành các cơ quan trong cơ thể dưới kính hiển vi 

quang học và kính hiển vi điện tử

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Sinh học phát 

triển cơ thể 

người

- Nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về cơ chế các quá trình phát triển của phôi người qua các giai đoạn khác nhau. Trên cơ sở đó 

giúp cho học viên có thể giải thích được cơ chế của sự hình thành và phát triển hợp tử, phôi dâu, phôi nang, phôi vị, ... Vai trò của các yếu tố tác 

động đến từng giai đoạn phát triển phôi. Môn học còn nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản để tiếp thu các kiến thức sâu hơn 

về sinh học phát triển nâng cao cũng như việc áp dụng vào dạy học phần Sinh học cơ thể ở các trường trung học phổ thông hiện nay.

- Kỹ năng: Thông qua các thực nghiệm, quan sát giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như có kỹ năng làm các bài 

thực hành quan sát theo dõi các quá trình phát triển của phôi người thong qua mẫu vật. Rèn luyện kỹ năng thao tác thuần thục các bài thực hành ở 

trường  phổ thông. 

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng III. Chuyên ngành Sinh lý người và động vật (chọn 3 trong 8 môn học dưới đây)  
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42 Sinh lí học trí 

tuệ

- Qua môn học này, sinh viên sẽ hiểu được một cách đầy đủ về bản chất của các vấn đề có liên quan đến hoạt động trí tuệ.

- Thấy được vai trò của các yếu tố di truyền và quá trình học tập ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển năng lực trí tuệ.

- Nắm được vai trò của các cấu trúc não bộ đối với việc hình thành và phát triển trí tuệ.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV LUẬN VĂN - Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   

- Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và nghiên cứu tại 

nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng 

phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng 

viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu.

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60

7.4. 

I

6

1 Phương pháp 

hiện đại trong 

nghiên cứu 

sinh lý thực vật

- Kiến thức: Trang bị những phương pháp từ cơ bản đến hiện đại để phân tích các quá trình sinh lý trong thực vật ở các mức độ khác nhau : từ phân tử 

đến cơ thể. 

- Kỹ năng: Trang bị các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm, có khả năng sử dụng tốt những thiết bị hiện đại trong nghiên cứu về thực 

vật. Có khả năng độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề nghiên cứu về sinh lý thực vật.

- Thái độ: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và 

Đại học.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Công nghệ tế 

bào thực vật và 

ứng dụng

- Kiến thức: Học xong học phần NCS có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật. Đặc biệt, những ứng dụng của công nghệ này 

trong sản xuất.

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để phát hiện ra các hướng nghiên cứu và thiết kế được thí nghiệm để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. 

Đánh giá được những ưu điểm cũng như hạn chế của công nghệ này để từ đó đề xuất giải pháp cải tiến. 

- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động cập nhật kiến thức về lĩnh vực.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6

3 Sinh lý ra hoa 

ở thực vật và 

ứng dụng

- Thảo luận sự thay đổi về sinh hóa, sinh lý và hình thái trong quá trình sinh sản ở thực vật.

- Giải thích những yếu tố nội sinh và ngoại sinh ảnh hưởng lên sự sinh sản và sự liên hệ lẫn nhau giữa hai yếu tố này ở thực vật.

- Xác định được những đòi hỏi khác nhau cho sự sinh sảnở một số cây trồng (horticulture crops)

- Phần thảo luận: NCS tự tìm hiểu, tập hợp có tính khoa học, giải thích và chỉ ra những kỹ thuật thích hợp ảnh hưởng đến quá trình ra hoa cho một 

vài loại cây có giá trị kinh tế.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Học phần tiến sĩ

Học phần tiến sĩ bắt buộc

Học phần tiến sĩ tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần dưới đây)

Tiến sĩ Sinh lý học thực vật

624



4 Sinh lý hạt và 

sản xuất hạt 

giống

 - Học xong học phần NCS có kiến thức chuyên sâu về sự hình thành hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng các chất trong hạt;

- Tổng hợp và phân tích tổng quan được các phương pháp tăng cương ngủ và phá ngủ của hạt được ứng dụng trong sản xuất cũng như các phương 

pháp điều khiển sự nảy mầm của hạt.

- Có kiến thức chuyên sâu để phân tích nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống và các biện pháp khắc phục thoái hóa giống.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để phát hiện ra các hướng nghiên cứu và thiết kế được thí nghiệm để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Cây trồng 

chuyển gen 

- Kiến thức:Trang bị kiến thức nâng cao về chuyển gen thực vật, có cơ sở khoa học để đánh giá những lợi ích to lớn mà cây trồng chuyển gen mang 

lại cho con người. Giới thiệu những quy trình/các bước cơ bản trong quy trình tạo cây trồng chuyển gen.

- Kỹ năng: Trang bị các kỹ năng, kỹ thuật nâng cao về chuyển gen thực vật, có khả năng sử dụng tốt những thiết bị hiện đại trong nghiên cứu về thực 

vật. Có khả năng độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề nghiên cứu về sinh lý thực vật.

- Thái độ: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và 

Đại học.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Một số kỹ 

thuật canh tác 

hiện đại

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về kỹ thuật canh tác và hệ thống canh tác sử dụng với quy mô ngoài đồng ruộng 

và trong phòng. Nghiên cứu sinh nắm được các kiến thức lý thuyết và thực hành một số kỹ thuật canh tác hiện đại, những ưu, nhược điểm và ứng 

dụng của biện pháp trong sản xuất.

- Kỹ năng: Củng cố và nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hành nông học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng

- Thái độ: Nghiên cứu sinh có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ 

thông, Cao đẳng và Đại học.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Hóa sinh thực 

vật và ứng 

dụng

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức tầm cao, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực hóa sinh thực vật. Học viên cần nắm bắt được sự 

chuyển hóa các chất trong cơ thể thực vật ở các điều kiện sống khác nhau, mối quan hệ giữa các chất trong quá trình trao đổi chất và các chất có 

nguồn gốc thứ cấp.

- Kỹ năng: Củng cố và nâng cao kỹ năng khai thác thông tin trên mạng, làm việc nhóm, thuyết trình. Học viên biết vận dụng các kiến thức của môn 

học vào quá trình nghiên cứu khoa học, thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Ứng dụng 

CNTT trong 

nghiên cứu 

chuyên 

ngànhSLTV

- Kiến thức: Giúp người học có thể hiểu sâu kiến thức chuyên môn, đặc biệt ở mức độ phân tử thông qua sự hỗ trợ của các phần mềm tin sinh học.

- Kỹ năng: Trang bị kỹ năng khai thác, sử dụng nguồn tài liệu chuyên ngành từ Internet, đồng thời có khả năng sử dụng các phần mềm tin sinh để 

định hướng, dự đoán kết quả nghiên cứu. 

- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động ứng dụng CNTT trong nghiên cứu CNSH. Định hướng nghiên cứu một cách đúng hướng.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tiếng Anh 

chuyên ngành

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức nâng cao, thuật ngữ chuyên ngành, cấu trúc của một bài báo chuyên ngành bằng tiếng Anh, cũng như cung cấp 

cho người học những hiểu biết về cách trình bày một vấn đề, công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng: Trang bị những kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, kỹ năng phân tích, kỹ năng trình bày một công trình nghiên cứu 

bằng tiếng Anh dự kiến đăng tải trên tạp chí khoa học. 

- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, kết quả của các công bố trước đó bằng tiếng Anh.

3 Năm thứ 

nhất

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Chuyên đề tiến sĩ
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1 Nghiên cứu 

bản chất Sinh 

lý và khả năng 

chống chịu với 

điều kiện 

stress môi 

trường của 

thực vật

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật với stress môi trường tùy vào loài và nhân 

tố sinh thái như: Stress muối, phèn; Stress hạn và úng; Stress nhiệt độ; Stress oxy hóa v.v. Trang bị cho NCS một số phương pháp nghiên cứu, đánh 

giá bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật. Ngoài ra chuyên đề còn giúp NCS có khả năng xác định hướng nghiên cứu ứng dụng để đánh giá, xác 

định được một số giống cây trồng có khả năng thích nghi trong môi trường bất lợi đưa vào sản xuất.

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu về bản chất Sinh lý của sự 

thích nghi với stress môi trường của thực vật và có thể phát hiện ra những vấn cần giải quyết và vận dụng các kết quả nghiên cứu trong đánh giá , 

khảo nghiệm các giống cây trồng.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

2 Nghiên cứu 

phân bón, các 

chế phân bón 

và các các chất 

điều hòa sinh 

trưởng ứng 

dụng trong sản 

xuất 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp cho NCS có kiến thức chuyên sâu về các loại phân bón và các chế phẩm phân bón, chế phẩm có chất điều hòa sinh 

trưởng đã được thương mại đang được sử dụng trong sản xuất hiện nay. NCS nắm vững các phương pháp chuẩn đoán, đánh giá nhu cầu phân bón 

của cây trồng và cách bón phân hợp lí vừa để nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản vừa đảm bảo đất không bị thoái hóa, sản phẩm nông nghiệp 

không gây độc cho người và gia súc khi sử dụng chúng.

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên 

quan đến vai trò của phân bón và nghiên cứu nhu cầu phân bón, ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong sản suất của một số loại cây trồng. Chỉ 

ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

3 Nghiên cứu 

đặc điểm Sinh 

lý của các 

giống cây 

trồng có năng 

suất khác nhau 

và ứng dụng. 

 - Kiến thức: Chuyên đề trang bị cho NCS các phương pháp đánh giá đặc điểm sinh lý của các giống có năng xuất khác nhau, đặc biệt là phân biệt 

các dấu hiệu sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất thấp làm cơ sở để đánh giá nhanh được những dòng có triển vọng cho năng suất cao 

trong chọn, tạo giống mới.

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên 

quan đến nghiên cứu đặc điểm sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên 

cứu nếu có.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

4 Ứng dụng 

công nghệ In 

vitro  trong sản 

xuất

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ in vitro trong sản xuất như: Nhân nhanh các giống cây trồng có 

giá trị kinh tế; kỹ thuật chuyển gen; sự biểu hiện protein tái tổ hợp ở thực vật, cũng như các giải pháp đang được sử dụng để tăng cường sự biểu hiện 

của protein tái tổ hợp ở thực vật. Góp phần định hướng nghiên cứu cho NCS về lĩnh vực ứng dụng công nghệ in vitro ở thực vật. 

- Kỹ năng: Chuyên đề yêu cầu NCS cần có khả năng khai thác tài liệu, phân tích, đánh giá được hiện trạng của công nghệ sinh học thực vật hiện nay. 

Có kỹ năng sử dụng một số chương trình tin sinh học, cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học của thế giới hỗ trợ cho các nghiên cứu sau này.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

5 Nghiên cứu 

hợp chất thứ 

sinh trong cơ 

thể thực vật và 

ứng dụng

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về sự phân bố; đặc trưng hóa -lý và sinh học; vai trò và ý nghĩa của các hợp chất thứ sinh. 

của các hợp chất thứ sinh. Đồng thời trang bị cho NCS những phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại về các hợp chất thứ sinh ở thực vật.

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên 

quan đến hợp chất thứ sinh. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm
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6 Ứng dụng 

protein tái tổ 

hợp trong chẩn 

đoán một số 

bệnh ở thực vật

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng protein tái tổ hợp để chẩn đoán một số bệnh do virus gây ra trên thực vật . 

Xây dựng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán virus bằng kháng nguyên-kháng thể trên một số cây trồng cơ bản. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu ứng dụng protein tái tổ hợp 

trong chẩn đoán một số bệnh có liên quan đến vi sinh vật ở một số cây trồng đã có của các tác giả trong và ngoài nước . Chỉ ra những vấn đề còn tồn 

tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có.

2 Năm thứ 

hai

NCS trình bày nội dung được yêu cầu của đề 

thi trước Hội đồng và phải trả lời câu hỏi phụ 

do các thành viên Hội đồng đặt ra nhằm đánh 

giá năng lực của NCS. Thang điểm 10, trong 

đó:

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 điểm

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua các câu 

hỏi phụ: Tối đa 3 điểm

III Tiểu luận tổng quanTiểu luận tổng quan (khoảng 3.000 - 5.000 từ) về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Tiểu luận tổng quan đòi hỏi NCS 

thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước. Nếu được những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra 

những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

5 Năm thứ 

hai

- Nghiên cứu sinh hoàn thành tiểu luận tổng 

quan ngay sau khi hoàn thành các học phần 

thuộc chương trình đào tạo. Tiểu luận tổng 

quan được trình bày trước Hội đồng chuyên 

ngành, có đánh giá theo các mức: xuất sắc, tốt, 

đạt, không đạt.

- Tiểu luận tổng quan của NCS phải có ký tên 

xác nhận của người hướng dẫn khoa học trước 

khi nộp cho phòng Sau đại học để trình Hiệu 

trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng 

chuyên môn đánh giá.

IV Ngoại ngữ Trình độ B2 hoặc tương đương

V Bài báo (BB) 

Khoa học (ít 

nhất 2 bài 

trong nước)

Nghiên cứu khoa học  là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 8 Năm thứ 

ba

- Trong nước (Danh mục Trường quy định cho 

NCS): 4 TC/1BB.

- Quốc tế có impact factor (IF) (khuyến 

khích): 5TC/1BB.

- Kỷ yếu quốc tế có phản biện, có ISSN, tiếng 

nước ngoài chưa có IF (khuyến khích): 

4TC/1BB.

VI Báo cáo (BC) 

hội nghị khoa 

học (trong 

nước hay/và 

quốc tế)

Nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 5 Năm thứ 

ba

Trong nước (tiếng Việt):

- Đọc báo cáo: 3TC

- Poster: 2TC

Quốc tế (tiếng nước ngoài) (khuyến khích)

- Đọc báo cáo: 4TC

- Poster: 3TC

VII Seminar Seminar là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 5 Năm thứ 

ba

- Bắt buộc: Báo cáo seminar về kết quả nghiên 

cứu toàn luận án trước bảo vệ cơ sở (bắt 

buộc): 2TC/ 1BC

- Thuyết trình (TT) seminar: 0,25TC/ 1TT 

- Tham dự (TD) báo cáo chuyên đề, seminar: 

0,1TC/ 1TD
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VIII Tham gia 

giảng 

dạy/hướng 

dẫn thực 

tập/khóa luận 

đại học

Giúp NCS tích lũy các kiến thức và kinh nghiệm trong giảng dạy/nghiên cứu 5 Năm thứ 

ba

- Khóa luận (KL) đại học: 2TC/KL

- Dạy, hướng dẫn thực tập: Theo QC đại học

IX Luận án tiến sĩ  Là một công trình nghiên cứu khoa học có tính mới,  sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu Sinh lý học thực vật. 44 Năm thứ 

tư

- Kết quả của luận án phải có đóng góp về mặt 

lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải 

pháp mới có giá trị trong việc phát triển,  gia 

tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu 

hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt 

ra với ngành Sinh lý học thực vật.

- Nội dung luận án phải được dựa trên ít nhất 

02 bài báo đã được đăng hoặc nhận đăng trên 

các tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập 

trong nước hoặc nước ngoài (Bài báo được 

đăng có trong danh sách tính điểm của Hội 

đồng chức danh GS và PGS Nhà nước).

- Luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 100 

trang khổ A4, trong đó trên 50% là trình bày 

các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng 

nghiên cứu sinh;

Yêu cầu về trình bày và hình thức luận án 

được quy định tại Quy định đào tạo trình độ 

tiến sĩ ở Trường ĐHSP Hà Nội 2.

90
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8.1

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8. Khoa Ngoại ngữ

Sư phạm Tiếng Anh (Áp dụng cho K45)
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3 Tiếng Trung 

Quốc 1

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp.

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng 

ngôn ngữ cho người học.

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn 

ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. Có khả năng làm việc nhóm.

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 1 vào thực tế.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tiếng Hàn 

Quốc 1

1. Về kiến thức:

- Nghe và nói tiếng Hàn sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản

- Đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn cơ bản được học trong khóa học và liên quan đến bản thân, gia đình, bạn bè, 

cuộc sống hàng ngày.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề có trong nội dung khóa học, có thể tham gia vào việc giao tiếp 

hàng ngày bằng tiếng Hàn tuy còn hạn chế.

3. Thái độ:

Phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam

4. Năng lực:

Người học có được những khả năng như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với mọi người, mua sắm.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tiếng Việt 

thực hành

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Cơ cở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người vàTổ quốc Việt Nam.

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch

sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiệntượng văn hóa trong đời sống.

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần

phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Luyện âm 1.  Kiến thức

- Nhận biết và phân biệt được hệ thống các âm trong tiếng Anh.

- Phân biệt được phụ âm và nguyên âm.

- Hiểu được kiến thức về các kiểu nhấn âm và ngữ điệu khác nhau trong tiếng Anh.

2. Kỹ năng

- Phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau.

- Nhấn được trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu.

- Tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm thường gặp.

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.

- Có ý thức tự học và rèn luyện ở nhà.

4. Năng lực

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức.

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm.

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Nghe - Nói 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để có thể nghe và nói được các bài hội thoại về các chủ đề quen thuộc như du lịch, kỳ nghỉ, đồ ăn.

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề quen thuộc

- Nắm được quy tắc phát âm cơ bản như âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to).

- Nắm được bố cục của một bài thi nghe và nói định dạng KET.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi.

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.

- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi KET.

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học.

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Đọc - Viết 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về môn đọc : Hiểu được cách sử dụng từ vựng. Nắm được nội dung, ý nghĩa các bài đọc được thể hiện thông qua chủ đề đa dạng được thể hiện ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

- Về môn viết: Bên cạnh đó, sinh viên nắm được các quy luật hình thành câu, cách kết nối câu và các dạng câu điển hình cụ thể trong tiếng Anh và có 

khả năng vận dung diễn đạt tốt thành các đoạn văn miêu tả ngắn một cách chính xác.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về môn đọc: Nắm vững được các chiến lược và kỹ thuật đọc hiểu và có khả năng vận dụng vào các bài đọc có nội dung và chủ để khác nhau một 

cách hiệu quả nhất

- Về môn viết: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào viết văn bản ngắn hiệu quả, rõ rang, mạch lạc

3. Thái độ

- Hình thành quan điểm tích cực về thế giới, cuộc sống con người xung quanh. Có thái độ cụ thể , rõ ràng với các tình huống cụ thể. Hình thành tư 

duy phản biện và có trách nhiệm với các vấn đề xung quanh trong cuộc sống

4. Năng lực

- Năng lực vận dụng phương pháp, làm việc nhóm và phản biện

- Năng lực dạy học phân hóa

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Tin học 1. Kiến thức:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông) 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Những NLCB 

của CN Mác 

Lê-nin 1

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tâm lý học đại 

cương

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Tiếng Trung 

Quốc 2

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho 

người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả 

năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp 

được ở các chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên 

phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin.

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Tiếng Hàn 

Quốc 2

1. Kiến thức:

- Phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao

- Biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn ngữ thông dụng

2. Kỹ năng:

- Nâng cao kả năng giao tiếp một cách hiệu quả và phù hợp

- Phát triển và sử dụng các chiến lược giúp người học tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân

3. Thái độ:

- Phát triển năng lực sử dụng tiếng hàn trong xã hội Hàn Quốc và bối cảnh văn hóa Hàn

- Nâng cao hiểu biết về sử dụng tiếng Hàn trong đời sống xã hội và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa

4. Năng lực:

- Có khả năng giao tiếp trong các tình huống của đời sống hàng ngày như gọi điện thoại và nhờ giúp đỡ

HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Ngữ pháp thực 

hành

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp cho SV/HV dạng thức và chức năng của các phạm trù ngữ pháp bậc trung – cao cấp cần phải nắm vững khi sử dụng tiếng Anh để 

giao tiếp.

2. Kỹ năng:

Trên cơ sở các kiến thức đã học, SV/HV có kỹ năng sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp.

3. Thái độ

SV/HV hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông báo.

4. Năng lực

SV/HV hình thành được năng lực sử dụng ngữ pháp tiếng Anh nói và viết một cách tự nhiên và linh hoạt trong các tình huống giao tiếp.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Nghe - Nói 2 1.  Kĩ năng nói

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

1.1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm.

- Nắm vững ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo sát, nói về một xu 

thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…

- Nắm được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh lược, âm cuối, 

phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,…

- Nắm được cấu trúc bài thi nói theo định dạng PET

1.2. Kỹ năng:

- Đặt câu hỏi, tiến hành khảo sát.

- Nắm vững các kỹ năng học tập như ngôn ngữ lớp học, các kỹ năng nói,…

- Sử dụng vốn từ vựng đã tích lũy được ở kỳ trước và được cung cấp ở kỳ này để trình bày, nói về một vấn đề.

- Nói và thể hiện bản thân khá tự nhiên.

- Kỹ năng tự học

1.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Kĩ năng nghe

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

Sinh viên được nghe các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức ngôn ngữ mà còn 

nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội.

2.2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ 

những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh 

sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian 

hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện.

2.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cá nhận, cặp, nhóm.

- Chủ động nghe và mở rộng thông tin, kiến thức, kỹ năng từ các nguồn khác nhau.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Đọc - viết 2 1. Kiến thức:

- Về kỹ năng Đọc, sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa của các từ khóa thông qua nội dung bài đọc từ đó phát triển khả năng 

hiểu biết về kiến thức chung của các sự vật

hiện tượng được mô tả.

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, sinh viên cóthể nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá 

nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng

cáo, thư mời, thông báo.

2. Kỹ năng:

- Về kỹ năng Đọc, kết thúc môn học, sinh viên có thể hình thành các kỹ năng, cách chiến lược đọchiểu để vận dụng làm các bài đọc hiểu hiệu quả.

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, người học có thể viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, 

tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.

3. Thái độ

- Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có trách nhiệm với 

các vấn đề xung quanh

4. Năng lực

- Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm việc nhóm, làm 

việc cá nhân.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Những NLCB 

của CN Mác - 

Lênin 2

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Tâm lý học lứa 

tuổi THPT và 

Tâm lý học Sp

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Tiếng Trung 

Quốc 3

1. Kiến thức:

Có kiến thức về cách sử dụng từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần để vận dụng linh hoạt khi đọc các bài hội thoại, các đoạn văn 

ngắn liên quan đến các chủ đề như: đưa tiễn tại sân bay, chuyển nhà, thuê phòng, tìm người bị lạc hoặc đồ vật bị mất, giới thiệu đặc điểm chung của 

một quốc gia, các hoạt động ngoại khóa trong trường học, ẩm thực, động vật, bệnh tật, du lịch, cảm nhận về phong cảnh, trải nghiệm học tập và sinh 

sống tại Trung Quốc, quan điểm về sự thành công, về hôn nhân, về đạo làm con và triết lý nhân sinh, nghệ thuật kinh kịch của Trung quốc và các câu 

chuyện cười.

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những 

cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để 

đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng:

Khả năng phân tích, khám phá tri thức, hình thành tư duy bao quát về hệ thống từ vựng vàtrọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần. Nghe-Nói-

Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên phátâm tương đối chuẩn 

ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin.

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cảcác bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều tài 

liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế.

- Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Tiếng Hàn 

Quốc 3

1. Kiến thức:

- Phát triển nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ

- Giúp người học có khả năng hiểu được cả văn bản nói và viết tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày

2. Kỹ năng:

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp (sử dụng từ vựng và ngữ pháp ở trình độ trung cấp)

- Việc sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan sẽ giúp người học có khả năng hiểu được cả ngôn ngữ Hàn nói và viết để giao tiếp bằng lời 

nó và văn bản trong nhiều tình huống của đời sống hàng ngày.

- Sử dụng các chiến lược sẽ giúp người học tự kiểm soát việc học của khả năng giao tiếp của bản thân

3. Thái độ:

- Nhận thức được sự khac biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn

- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối với người bản 

ngữ

4.. Năng lực:

- Có khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm

- Có được khả năng giao tiếp hàng ngày

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Nghe - Nói 3 1. Kiến thức:

Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người nói 

trong các hoạt động nghe về chủ đề;

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm;

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông qua các tài liệu 

được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, nhận ra thái độ 

quan điểm của người nói;

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE;

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định dạng đề thi nói 

FCE;

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ;

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên;

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm;

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh;

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm;

- Năng lực tư duy phản biện;

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề;

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức;

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Đọc - Viết 3 1. Kiến thức:

Kết thúc môn học, người học có vốn từ vựng, cấu trúc câu, kỹ năng đọc hiểu và kiến thức nền để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 

nhau như: văn hóa, giáo dục, đời sống, khoa học… Đồng thời, người học có kiến thức về cấu trúc đoạn văn, cách lập dàn ý, phát triển ý, cách viết 

câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận của đoạn văn thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân…

2. Kỹ năng:

- Về kỹ năng đọc: Kết thúc môn học, người học có kỹ năng đọc để tìm ý chính của bài đọc, đọc lướt để tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa của từ trong 

ngữ cảnh, đồng thời phát triển một số kỹ năng đọc khác như cách nhận biết ý chính, ý bổ trợ của mỗi đoạn, logic của bài đọc, phân biệt sự thật và ý 

kiến. Đồng thời, ngừoi học được ren kĩ năng trả lời các câu hỏi dưới dạng nhiều lựa chọn, điền câu vào đoạn văn, nối nhiều lựa chọn.

- Về kỹ năng viết: Kết thúc môn học, người học có thể, nhận diện được các phần của một đoạn văn, viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng 

khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc, viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn 

chế.

3. Thái độ

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có trách nhiệm với 

các vấn đề xung quanh.

4. Năng lực

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm việc nhóm, làm 

việc cá nhân.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Ngữ pháp học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên quan đến dạng 

thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng.

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu.

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục.

- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng và năng lực 

ngôn ngữ nói chung.

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ năng khác.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Lý luận và hệ 

thống PPGDTA

1. Kiến thức và kĩ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể trình bày được kiến thức về các chủ đề sau:

- Khung khái niệm, lý thuyết và một số các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy ngoại ngữ

- Tổng quan về một số các đường hướng/phương pháp giảng dạy ngoại ngữ điển hình

- Đặc điểm cá nhân của người học và ảnh hưởng của chúng đến quá trình học ngoại ngữ

- Vai trò và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người dạy ngoại ngữ

- Một số đặc trưng cơ bản trong bối cảnh giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để phân tích, nhận định và gợi ý giải pháp cho các tình huống sư phạm

- Xử lí các tình huống sư phạm, từ đó phát triển kĩ năng tư duy biện chứng và giải quyết vấn đề

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, làm động lực cho sự 

thay đổi tích cực liên quan đến chuyên môn và môi trường làm việc tương lai

- Ý thức về nghề nghiệp, bước đầu xây dựng tình yêu, và hệ thống niềm tin, giá trị liên quan đến nghề

- Ý thức được sự khác biệt của người học, vận dụng hiểu biết đó trong hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Nghe - Nói 4 1. Kiến thức:

Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người nói 

trong các hoạt động nghe về chủ đề;

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm;

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông qua các tài liệu 

được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, nhận ra thái độ 

quan điểm của người nói;

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE;

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định dạng đề thi nói 

FCE;

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ;

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên;

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm;

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh;

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm;

- Năng lực tư duy phản biện;

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề;

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức;

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Đọc - Viết 4 1. Kiến thức:

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác nhau của cuộc 

sống như bản ngã, suy nghĩ, kĩ năng sống, tương lai… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương pháp viết một bài báo 

cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ.

2. Kỹ năng:

- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 3, đồng thời được trang bị các kỹ năng tìm 

kiếm nhanh thông tin chi tiết trong bài, xác định quan điểm của tác giả, cách đọc nhanh hơn, hiểu một số thuật ngữ quan trọng, sử dụng giản đồ, xác 

định thứ tự các sự kiện, đọc số liệu và xác định nguồn thông tin. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của kì thi đọc IELTS.

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các loại bảng biểu/ quá trình/ bản đồ; có thể đọc và phân tích các số liệu/ 

thông tin trong bảng biểu/ biểu đồ/ bản đồ, có thể sử dụng các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết bài báo cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ 

bằng tiếng Anh (Academic IELTS Writing Task 1)

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Ngữ âm - âm 

vị học

1. Kiến thức:

- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được các yếu tố siêu 

đoạn tính như: trọng âm, nhịp

điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm – âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát triển kỹ năng 

thực hành tiếng.

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói.2.3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Văn hóa Anh  

Mỹ

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, giáo 

dục của các nước đó,

các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó.

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với các vai trò như 

quản lý một tập thể

nhỏ…

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm

3.Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Kỹ thuật dạy 

thành tố và kỹ 

năng ngôn ngữ

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, người học có thể:

- Hiểu được các nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ.

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp.

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Hiểu được các bước trong quy trình dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và vai trò của chúng.

- Hiểu được cách dạy tích hợp các thành tố và kỹ năng trong một bài dạy.

- Hiểu được nội dung và cấu trúc của một kế hoạch bài học (lesson plan), cách xây dựng một kế hoạch bài học để dạy một bài dạy thành tố và kỹ 

năng năng ngôn ngữ.

- Hiểu được cách xác định mục tiêu của bài học và cách viết mục tiêu cho một bài dạy ứng với sách giáo khoa phổ thông.

- Hiểu được khái niệm cơ bản về kỹ năng gợi mở (Eliciting), giáo cụ trực quan, một số kỹ thuật quản lý, tổ chức lớp học.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, người học có thể:

- Xác định và viết được mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) cho một bài dạy cụ thể.

- Xác định được sự phù hợp giữa mục tiêu môn học và các hoạt động của bài dạy.

- Lập kế hoạch một bài dạy thành tố và kỹ năng ngôn ngữ.

- Xác định được giáo cụ trực quan và các thiết bị hỗ trợ cần sử dụng trong một bài dạy.

- Xác định và sắp xếp được các hoạt động (trong sách giáo khoa tiếng Anh Phổ thông) cho phù hợp với tiến trình của một bài dạy.

- Vận dụng các kỹ thuật dạy học, kỹ năng quản lý lớp và tổ chức hoạt động học trên lớp (kỹ năng gợi mở, kỹ năng phản hồi, thu thập thông tin, sửa 

lỗi) để dạy thử các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ cho phù hợp với nguên tắc, mục tiêu, đối tượng và hoàn cảnh giảng dạy.

3. Thái độ

- Người học có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Người học có ý thức trách nhiệm với nghề, có ý thức tự bồi dưỡng và hoàn thiện kiến thức kỹ, năng thiết kế giáo án trong dạy học tiếng Anh nói 

chung và dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông nói riêng.

4. Năng lực

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Công nghệ và 

truyền thông 

trong GD TA

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ:

1. Kiến thức:

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập, giảng dạy và công tác.

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh.

2. Kỹ năng:

- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào các hoạt động học tập, giảng dạy và công tác.

- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập, giảng dạy và công tác.

- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy.

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, giảng dạy và chuyên môn.

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc của một giờ học, cấu trúc giáo án, và các kỹ thuật quản lý lớp học.

- Nắm vững và hệ thống lại các thủ thuật dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Xác định được mục tiêu của từng bài dạy ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông.

- Thiết kế và triển khai được hoạt động mở đầu, các hoạt động chính và hoạt động kết thúc một bài dạy ở mức độ cơ bản.

- Đánh giá được tính phù hợp giữa các các hoạt động dạy học với mục tiêu của bài học.

- Cải thiện ngôn ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và xử lý các tình huống trong lớp học.

- Sử dụng các thiết bị dạy học, giáo cụ trực quan ở mức cơ bản.

- Thiết kế giáo án cho mỗi bài học trong sách giáo và giảng tập dựa trên giáo án đã thiết kế.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Tự tin khi đứng lớp

- Ham thích, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và thủ thuật dạy học mới

- Có ý thức cái tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và nâng cao năng lực của học sinh.

4. Năng lực

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Nghe - Nói 5 1. Kiến thức

 Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học)

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh hiệu quả về các chủ đề học thuật và chuyên sâu như rủi 

ro, thừa kế và xung đột.

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề học thuật và xã hội

- Nắm được quy tắc phát âm các phạm trù ngữ âm trong tiếng Anh

- Nắm được các chiến lược nghe ghi và lập luận ý

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học)

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề học thuật.

- Vận dụng các kỹ năng nghe ghi để ghi chép nội dung của bài giảng/bài nói chuyện.

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và nâng cao.

- Diễn đạt ý có lập luận và minh chứng cụ thể

- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi VSTEP.

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học.

- Phát triển và áp dụng kỹ năng tư duy phản biện trong các hoạt động nghe và nói tiếng Anh để đạt được mục đích giao tiếp tốt.

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

- Phát triển tinh thần tôn trọng, lắng nghe, và phản biện xây dựng cho ý kiến của người tham gia cùng đối thoại.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Đọc - Viết 5 1. Kiến thức:

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác nhau của cuộc 

sống như mạng xã hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương pháp viết 

các loại thư khác nhau. .

2. Kỹ năng:

- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năngĐọc 4, đồng thời được trang bị các kỹ năng đọc các 

bài đọc dài và chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ ngữ quy chiếu, Xác định thông tin 

thực tế và quan điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc TOEFL.

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các dạng bài viết thư hoặc các loại báo cáo; có thể sử dụng các cấu trúc, các 

cách diễn đạt để viết các dạng bài viết thư khác nhau.

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Từ vựng ngữ 

nghĩa học

1. Kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

+ Từ và các đặc điểm của từ.

+ Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng.

+ Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói.

2. Kỹ năng:

+ Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệptrong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Văn học Anh  

Mỹ

1. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về văn học Anh – Mỹ

- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh – Mỹ

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh – Mỹ trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh – Mỹ nói riêng và văn học nói chung 

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích các tác phẩm văn học 

3. Thái độ

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh 

viên

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy tư duy độc lập, 

xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong kiểm tra; từ đó hình thành ý 

thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 PPNCKH  

trong ngành TA

1. Kiến thức và kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu

- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp

- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát

- Viết một đề xuất nghiên cứu

2. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

3. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực tập
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44 Đường lối cách 

mạng của ĐCS 

Việt Nam

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Nói - Viết 6 1.  Kỹ năng Nói

1..1. Kiến thức:

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể nói về các chủ đề khác nhau của cuộc sống như mạng xã 

hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương pháp viết các loại thư khác 

nhau. .

1.2. Kỹ năng:

Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 5, đồng thời được trang bị các kỹ năng đọc các bài đọc dài và 

chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ ngữ quy chiếu, Xác định thông tin thực tế và quan 

điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc TOEFL.

1.3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

1.4. Năng lực

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Kỹ năng viết

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại.

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận.

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài mô tả bảng biểu.

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt s và các cấu trúc dùng trong mô tả bảng biểu.

2.2. Kỹ năng

- Liên kết các câu và đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành các đoạn viết thể hiện rõ ý chính và các chi tiết minh chứng. Văn phong và nội dung 

phù hợp với người tiếp nhận thông tin.

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 

pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối.

- Viết được những bài mô tả bảng biểu có bố cục và nội dung rõ ràng

2.3. Thái độ

- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình kiến thức văn hóa, 

khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết.

- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

2.4. Năng lực

- Năng lực tư duy phản biện.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Nghe - Đọc 6 Nghe - Đọc 6 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Anh. Môn học hướng cho sinh viên những kỹ năng Nghe 

và Đọc theo định dạng bài thi quốc tế Ielts. Môn học trang bị cho sinh viên một khối lượng kiến thức và kỹ năng tương đối hệ thống về các chủ đề 

thuộc các lĩnh vực khoa học và xã hội hội, chú trọng vào các vấn đề trọng tâm:

- Cung cấp kiến thức khoa học và xã hội cho sinh viên. Phát triển tư duy logic, tư duy phản biện và tạo cơ hội giao tiếp, phát triển giao tiếp giữa các 

sinh viên cũng như giữa sinh viên và giáo viên.

- Xây dựng và hình thành các kỹ năng học tập như kỹ năng đọc hiểu, thẩm thấu bài đọc, kỹ năng làm bài và kỹ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Định hướng giúp sinh viên có thể vận dụng, tìm hiểu và thực hành các kiến thức và kỹ năng đã được học một cách khoa học thông qua các giờ bài 

tập, thảo luận và tự học, tự nghiên cứu.

1. Kiến thức:

Sinh viên được đọc các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức ngôn ngữ mà còn 

nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội bao quát, rộng lớn.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng làm các dạng bài Nghe, Đọc khác nhau theo định dạng Ielts như nghe hoàn thành mẫu đơn, 

ghi chú, nghe dự đoán câu trả hay đọc hoàn thành thông tin vào sơ đồ, đọc trả lời các câu hỏi ngắn, nghe, đọc trả lời câu hỏi dạng Yes / No / Not 

given, True / False / Not given hay câu hỏi nhiều lựa chọn.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như quá trình tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát triển năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu,…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Viết khoa học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

Hiểu được những phạm trù và những kỹ thuật khác nhau để viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ như đặc điểm của 

ngôn ngữ học thuật, cách chiển khai ý trong văn học thuật, sự khác biệt giữa tóm tắt và diễn giải, các chiến lược diễn giải, quy tắc trích dẫn tài liệu 

theo chuẩn APA, các chiến lược trích dẫn tài liệu, bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu (giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo 

luận và kết luận) và chiến lược viết các phần này hiệu quả.

2. Kĩ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

Áp dụng được những kỹ thuật cụ thể vào thực hành viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ các kỹ năng đó là:

- Viết theo mạch logic thông tin

- Diễn giải thông tin

- Trích dẫn tài liệu

- Lập kế hoạch viết nội dung cho phần lý thuyết

- Xác định cấu trúc của phần kết quả, thảo luận và kết luận

- Sử dụng ngôn ngữ nhấn mạnh (boosting) và nói giảm (hedging)

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận, làm việc theo cặp và làm việc nhóm.

- Phát triển tinh thần tôn trọng với những sản phẩm nghiên cứu khoa học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

660



48 Ngữ dụng học 1. Kiến thức:

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, và các hướng 

nghiên cứu chính trong ngữ dụng học.

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba nhân tố này trong 

nghiên cứu ngôn ngữ.

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa thanh, hiểu thế 

nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp …

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội thoại (hàm ý) và 

hàm nghĩa.

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời và hành động 

mượn lời).

2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không xác định; phân 

biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ.

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu.

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu.

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động mượn lời…

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Phân tích diễn 

ngôn

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con người sử dụng 

ngôn ngữ để giao tiếp, những

mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp nhận, chu cảnh giao tiếp và các kiến thức liên quan.

2. Kỹ năng:

Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể2.4. Năng lực

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Ngôn ngữ học 

đối chiếu

1. Kiến thức:

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu,

- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh,

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học,

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt - ngôn ngữ Anh (ngữ âm - âm vị, từ vựng - Ngữ nghĩa, ngữ, câu đơn, phát 

ngôn)

2. Kỹ năng:

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) để tìm ra những 

nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ hiệu quả hơn (tránh được những 

chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng và chính xác.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Giao tiếp liên 

văn hóa

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa.

3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Kỹ năng thế kỷ 

21

1. Kiến thức:

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức về kỹ năng thế kỷ 21 là gì, vai trò của kỹ năng thế kỷ 21 và khung kỹ năng thế kỷ 21 gồm những kỹ năng cơ bản 

nào,

- Giúp sinh viên nắm được khái niệm và vai trò của những kỹ năng cơ bản nhất như: Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, Giao tiếp, Hợp tác, Đổi 

mới và Sáng tạo, Làm việc trong môi

trường đa văn hóa, v.v…

- Cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành gắn với thực tiễn để áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng được những kỹ năng thế kỷ 21 để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như tao ra một môi trường học thúc đẩy sáng tạo, đổi mới của 

học sinh sau này.

- Phát triển kinh nghiệm về việc sử dụng kỹ năng thế kỷ 21 và tạo ra được công cụ đánh giá năng lực thế kỹ 21 nhằm hỗ trợ sự phát triển của học sinh 

sau này.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Phát triển tài 

liệu trong 

GDTA

1. Kiến thức:

Sau khi kết thúc học phần Phát triển tài liệu trong giảng dạy Tiếng Anh, sinh viên có thể trình bày được:

- Kiến thức lí luận cơ bản về đánh giá, điều chỉnh, phát triển tài liệu dạy học

- Kiến thức lí luận cơ bản về các loại và qui trình thiết kế chương trình dạy học môn tiếng Anh

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Đánh giá tài liệu dạy học

- Điều chỉnh tài liệu dạy học

- Phát triển tài liệu mới dựa trên ngữ liệu thực tế

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập

- Giúp sinh viên ý thức rõ về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề dạy học, nâng cao 

năng lực dạy học và bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề dạy học để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực

- Năng lực đánh giá, hiệu chỉnh tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu và hình thức dạy học

- Năng lực nghiên cứu phát triển tài liệu và chương trình

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Nghe - Đọc 7 1. Kiến thức:

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật.

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm.

- Giúp sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. Thông 

qua các tài liệu được nghe và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát 

rộng lớn.

2. Kỹ năng:

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Nói - Viết 7 1. Kỹ năng nói

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

1.1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm.

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi.

- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề.

1.2. Kỹ năng:

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp.

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp.

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan.

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức.

1.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Kỹ năng viết

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

- Nắm vững định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư.

- Nắm được kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài luận hay theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1.

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra 

kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị

cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận.

2.2. Kỹ năng

- Viết được thành thạo các loại thư.

- Viết thành thạo thể loại văn giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả.

- Viết thành thạo thể loại văn trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết.

- Viết thành thạo thể loại văn thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.

2.3. Thái độ

- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình kiến thức văn hóa, 

khoa học và xã hội cần thiết để

phát triển ý cho bài viết.

- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Kiêm tra - 

đánh giá trong 

GDTA

1. Kiến thức và kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau:

- Thể hiện được hiểu biết cơ bản về các hoạt động kiểm tra và đánh giá trong quá trình giảng dạy tiếng Anh

- Hiểu biết về các loại bài kiểm tra, các loại đánh giá, các tiêu chỉ của một bài kiểm tra đánh giá tốt

- Sử dụng các hiểu biết về các phương pháp kiểm tra và đánh giá để áp dụng vào thực tế giảng dạy tiếng Anh

2. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

3. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Rèn luyện năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Dạy TA cho 

trẻ em

Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có thể

- Hiểu được các đặc điểm tính cách và những phong cách học khác nhau của trẻ và biết cách vận dụng những kiến thức này trong giảng dạy nói 

chung, và dạy tiếng Anh cho trẻ em nói riêng;

- Hiểu được điều kiện và đặc điểm của một môi trường học thân thiện với trẻ emvà xác định các cách thức hỗ trợ việc học của trẻ và vận dụng vào 

thực tế giảngdạy;

- Hiểu và biết cách vận dụng các nguyên tắc và phương pháp ciảng dạy các kỹnăng và kiến thức ngôn ngữ phù hợp với trẻ em. sử dụng các thủ thuật/ 

hoạtđộng giảng dạy cho trẻ em thông dụng như chơi trò chơi, dạy qua bài hát, thơ, truyện .v.v.

- Soạn giáo án và tiến hành giảng dạy một tiết học hoàn chỉnh theo chương trình trong sách giáo khoa tiếng Anh bậc tiểu học.

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Tổ chức hoạt 

động TNST 

trong môn 

tiếng Anh ở 

trường PT

1. Kiến thức

- Hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Nắm vững cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

2. Kỹ năng

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng tạo tại Việt 

Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và ren luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra 

trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn be, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

4. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực sử dụng tiếng Anh.

- Năng lực dạy tiếng Anh.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Kỹ năng thuyết 

trình

1. .Kiến thức:

Sinh viên được trang bị kiến thức về:

- Nói trước công chúng

- Học cách lắng nghe

- Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình

- Cách phân tích khán giả

- Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan

- Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ

- Tự tin khi giao tiếp

2. Kỹ năng:

Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông;

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ;

- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng;

- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong học tập cũng như 

trong công việc sau này

3. Thái độ:

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông, học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây 

dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh.

4. Năng lực:

Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao 

tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về 

sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Những vấn đề 

giáo dục cần 

cập nhật

1. Kiến thức

- Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

- Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng

môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh (chẩn đoán, 

đáp úng, đánh giá…) để đạt

được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp

1. Kiến thức

- Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho sinh viên sư phạm trong quá 

trình thực tập và khi ra

trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực 

hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi 

thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua 

đó, góp phần tích cực vào việc định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân giữa tư vấn viên và người 

được tư vấn.

3. Thái độ

 Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học.

- Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.

4. Năng lực 

- Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Phương pháp 

học tập và 

nghiên cứu của 

sinh viên

1. Kiến thức

- Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nắm bắt phương pháp và vận dụng phương pháp vào quá trìnhhọc tập của bản thân.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Tham vấn học 

đường

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề cấp bách trong 

lĩnh vực giáo dục.

Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo 

đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.

2. Kỹ năng

- Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh viên phải vận 

dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.

3. Thái độ

- Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân 

thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực

- Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể bao gồm cả 

nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn 

học đường trong những ê kíp làm việc này.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thực hành sư 

phạm 2

1. Kiến thức:

- Nắm vững nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và các bước lên lớp.

- Mô tả chi tiết và rõ ràng cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy ở từng từng giai đoạn của một bài dạy.

- Xác định được một cách dễ dàng kiến thức trọng tâm và cấu trúc của một bài dạy.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Lên kế hoạch và soạn được giáo án hoàn chỉnh gồm đầy đủ các giai đoạn của bài dạy một cách sáng tạo, phù hợp nguyên tắc.

- Tự thiết kế được các hoạt động phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của người học.

- Điều chỉnh các hoạt động trong sách giáo khoa cho phù hợp với mục tiêu bài dạy và đối tượng học sinh.

- Chuẩn bị tốt mọi công cụ cần thiết để phục vụ cho bài giảng. Sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách thành thạo.

- Tự tin tiến hành một bài dạy hoàn chỉnh ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông.

- Tự đánh giá về bài giảng của của mình và bài giảng của người khác thông qua hoạt động nhận xét (trực tiếp hoặc viết chiêm nghiệm)

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Ngôn ngữ học 

xã hội 

1. Kiến thức:

- Giúp sinh viên hiểu được khái niệm Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học xã hội, các lĩnh vực cận ngành và liên ngành của Ngôn ngữ học xã hội

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử ra đời và phát triển ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về Sự thay đổi và các biến thể ngôn ngữ

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các loại hình ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, Tiếng Anh là ngôn ngữ cầu nối

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn ngữ và Bản sắc quốc gia, Ngôn ngữ học xã hội và 

Giảng dạy ngôn ngữ

2. Kỹ năng:

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ học xã hội, các khía cạnh và phạm trù của ngôn ngữ học xã hội, từ đó có thể áp dụng vào việc 

phân tích các bình diện ngôn ngữ học, phân tích các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của ngôn ngữ, từ đó áp dụng vào việc học ngoại ngữ 

hiệu quả hơn

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Phát triển năng 

lực giảng dạy 

TA

1. Kiến thức và kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể nắm được kiến thức về các chủ đề sau:

- Vai trò của giáo viên

- Các phương pháp, kĩ thuật giảng dạy ngữ liệu và kĩ năng tiếng

- Quản lý lớp học, Điều chỉnh, thiết kế tài liệu, Đánh giá người học

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Tổ chức và quản lý hiệu quả các hoạt động học tập trên lớp

- Sử dụng thành thạo giáo cụ trợ giúp trên lớp

- Điều chỉnh, thiết kế tài liệu phù hợp với đối tượng người học cụ thể

- Sử dụng linh hoạt các kỹ thuật đánh giá người học theo quá trình và đánh giá tổng kết

- Ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo vào công tác giảng dạy

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Có ý thức phấn đấu, hoàn thiện các kỹ năng cho nghề nghiệp giảng dạy tương lai.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân, tư duy phê phán trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo nhóm.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực tập
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Sư phạm Tiếng Anh (Áp dụng cho K42-44)

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tiếng Trung 

HSK2 1

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. 

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng 

ngôn ngữ cho người học. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn 

ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. Có khả năng làm việc nhóm.

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK 1 vào thực tế.

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tiếng Việt 

thực hành

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Cơ cở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Nghe B1.1 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại về các chủ đề quen 

thuộc.

- Giúp sinh viên luyện âm: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm 

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên làm quen và thực hành các kỹ năng nghe cơ bản: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin.

3. Các mục tiêu khác: 

- Giúp sinh viên phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, tự giác và ham học hỏi.

4. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

5. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Nói B1.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được tiếp xúc với kiến thức về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công 

nghệ; v.v.. Thông qua các kiến thức được học, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao 

quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể tiến hành các giao tiếp xã hội ở mức độ căn bản như giới thiệu về bản thân, người thân,gia đình, bạn bè, 

nói về các chủ đề một cách ngắn gọn và giản lược như kể một câu chuyện, lập một kế hoạch.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể xây dựng vốn từ và hình thành kỹ năng giao tiếp để dần dần trở thành người nói độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Đọc B1.1 1. Kiến thức 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; 

Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt 

được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Viết B1.1 1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu trúc và thành phần của câu, kiểu câu, dấu câu.

- Nắm vững được những lỗi thường mắc khi viết câu và cách khắc phục

- Nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng cáo, thư mời, 

thông báo.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Viết được những cụm từ, câu ngắn về những chủ đề quen thuộc như: bản thân, gia đình, trường học, nơi làm việc, nơi sinh sống (hiện tại hoặc giả 

tưởng) 

- Viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, chỉ dẫn, tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng 

và ngữ pháp hạn chế.  

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

676



Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 (Lý 

luận chính trị 

1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Những vấn đề 

chung về Giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Tiếng Trung 

HSK2 2

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho 

người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả 

năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp 

được ở các chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên 

phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. 

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Nghe B1.2 1. Kiến thức:  

Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh

 - Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc 

thường ngày.

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể 

cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

2. Kỹ năng:  

- Nắm được  các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông tin..

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ  nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua các chủ đề 

được  học.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Nói B1.2 1. Kiến thức:

Nắm được lượng từ vựng nhất định tương đối lớn về các chủ đề: 

- Cuộc sống hằng ngày

- Công việc

- Sự thay đổi trong cuộc sống

- Tiền tệ

- Môi trường tự nhiên

- Công nghệ

- Xã hội

- Tương lai

- Du lịch

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Ứng xử và giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc liên quan đến công việc, các mối quan hệ bạn bè, dự định tương lai.

- Giải thích một vấn đề hay trình bày quan điểm cá nhân và củng cố quan điểm cá nhân bằng những ví dụ minh họa cụ thể liên quan đến những chủ 

đề phức tạp hơn như: thiên nhiên, quan hệ xã hội, công nghệ và du lịch.

- Đưa ra một bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về những chủ đề trên.

- Cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong buổi phỏng vấn (xin việc) với mức độ chính xác hạn chế.

- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu, có thể nói câu dài (hạn chế)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng  ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Đọc B1.2 1. Kiến thức

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; 

Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt 

được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

683



19 Viết B1.2 1. Kiến thức:

- Nắm được cấu trúc một đoạn văn

- Nắm được đặc điểm cấu trúc và văn phong  ngôn ngữ của các kiểu đoạn văn khác nhau: đoạn văn miêu tả (tả ngừoi, tả tranh ảnh, tả địa điểm, tả đồ 

vật, đoạn văn  kể chuyện, đoạn văn mô tả sự kiện, mô tả tác phẩm, thư cảm ơn, xin lỗi ...

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận diện được các phần của một đoạn văn.

- Viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc.

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 (Lý 

luận chính trị 

2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Tâm lý học lứa 

tuổi học sinh 

THPT và tâm 

lý học sư phạm 

(Tâm lý học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Từ pháp - cú 

pháp

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên quan đến dạng 

thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng. 

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu.

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục.

- Hoàn thiện  trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho  cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng và năng lực 

ngôn ngữ nói chung.

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ năng khác.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Nghe B2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh; Có thể hiểu được những thông tin hiện thực 

đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày; Có thể xác định được ý chính 

trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn 

đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

2. Kỹ năng:  

- Nắm được  các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông tin..

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ  nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua các chủ đề 

được  học.

3. Thái độ

Sinh viên cần: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; 

Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 Kỳ 3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Nói B2.1 1.  Kiến thức: 

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: Identity; Contact; Jobs; Solution; Emotion; Success;            Community; History; The 

world        

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra lời khuyên

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng.

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng.

- Nhấn mạnh quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lập luận và ví minh họa phù hợp (ở mức hạn chế)

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ giao tiếp bình thường, trao đổi thông tin cần thiết (chưa sử dụng được cách nói pha trò, trêu đùa)

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng  ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Đọc B2.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như công việc, 

cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được 

các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

 Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như: kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

 Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Viết B2.1 1. Kiến thức:

- Nắm được cấu trúc, bố cục các kiểu đoạn văn.

- Nắm được các phương tiện liên kết đặc trưng của các kiểu đoạn văn.

- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau: 

	Cause-effect paragraph

	Problem-solution paragraph

	Opinion paragraph

	Compare and Contrast paragraph

- Nắm được cấu trúc và từ vựng đặc trưng của các loại thư tín mang văn phong trang trọng:

	Letter of complaint

	Letter of invitation

	Letter of acceptance/refusal

	Letter of application

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Viết được đoạn văn với lượng từ vựng khoảng 180-200 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong  xã hội: thất nghiệp, ô nhiễm 

môi trường, gia tăng dân số ....

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ pháp phong phú, 

thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.

- Viết được những đoạn văn thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, so sánh đối chiếu, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra 

giải pháp khắc phục.

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày.

- Viết thư mời, phàn nàn, xin việc mang phong cách trang trọng

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Lý luận và hệ 

thống PPGDTA

1. Kiến thức: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể trình bày được kiến thức về các chủ đề sau:

- Khung khái niệm, lý thuyết và một số các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy ngoại ngữ

- Tổng quan về một số các đường hướng/phương pháp giảng dạy ngoại ngữ điển hình

- Đặc điểm cá nhân của người học và ảnh hưởng của chúng đến quá trình học ngoại ngữ

- Vai trò và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người dạy ngoại ngữ

- Một số đặc trưng cơ bản trong bối cảnh giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam

2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để phân tích, nhận định và gợi ý giải pháp cho các tình huống sư phạm

- Xử lí các tình huống sư phạm, từ đó phát triển kĩ năng tư duy biện chứng và giải quyết vấn đề 

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, làm động lực cho sự 

thay đổi tích cực liên quan đến chuyên môn và môi trường làm việc tương lai

- Ý thức về nghề nghiệp, bước đầu xây dựng tình yêu, và hệ thống niềm tin, giá trị liên quan đến nghề

- Ý thức được sự khác biệt của người học, vận dụng hiểu biết đó trong hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ngữ âm - âm 

vị học

1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được các yếu tố siêu 

đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp 

bằng tiếng Anh.

- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm - âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát triển kỹ năng 

thực hành tiếng. 

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Nghe B2.2 1. Kiến thức:    

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng về các chủ đề 

quen thuộc. 

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển nhuần nhuyễn các kỹ năng nghe hiệu quả: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Nói B2.2 1. Kiến thức

Kết thúc môn học sinh viên có thể:

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: people, social issues, charity, playing games, sports, gameshow, art (film, book), TV 

program, invention, advertising, media, Age, etc.,

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng.

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng.

- Nhấn mạnh và củng cố quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lý lẽ và ví minh họa phù hợp, đủ sức thuyết phục.

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ tự nhiên không cần gắng sức, trao đổi thông tin cần thiết, dần sử dụng được cách nói pha trò, 

trêu đùa

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.        

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng  ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Đọc B2.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ tiền cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như cộng đồng, 

thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến 

thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Viết B2.2 1. Kiến thức:

- Tổng quan về bài luận (essay)

- Nắm được các kiểu bài luận và cấu trúc của từng kiểu bài luận

- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau: 

	Cause-effect essay

	Problem-solution essay

	Argumentative essay

	Discursive essay

	Advantage and Disadvantage Essay

	Report

	Review

	Article

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận diện được các phần của một bài luận.

- Viết được bài luận với lượng từ vựng khoảng 250-300 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong  xã hội: thất nghiệp, ô nhiễm 

môi trường, gia tăng dân số ....

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 

pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải pháp khắc 

phục.

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày.

- Viết được một bài luận nhận xét/phê bình một bộ phim hay một tác phẩm văn học

- Viết được một bài báo ngắn 

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Ứng dụng 

CNTT trong 

GD TA

1. Kiến thức: 

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập, giảng dạy và công tác.

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

2. Kỹ năng: 

- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào các hoạt động học tập, giảng dạy và công tác.

- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập, giảng dạy và công tác. 

- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy. 

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm.

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, giảng dạy và chuyên môn. 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Dạy ngữ liệu 

và kỹ năng 

ngôn ngữ

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, người học có thể:

- Hiểu được các nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ.

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp.

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Hiểu được các bước trong quy trình dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và vai trò của chúng.

- Hiểu được cách dạy tích hợp các thành tố và kỹ năng trong một bài dạy. 

- Hiểu được nội dung và cấu trúc của một kế hoạch bài học (lesson plan), cách xây dựng một kế hoạch bài học để dạy một bài dạy thành tố và kỹ 

năng năng ngôn ngữ.

- Hiểu được cách xác định mục tiêu của bài học và cách viết mục tiêu cho một bài dạy ứng với sách giáo khoa phổ thông.

- Hiểu được khái niệm cơ bản về kỹ năng gợi mở (Eliciting), giáo cụ trực quan, một số kỹ thuật quản lý, tổ chức lớp học.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, người học có thể:

- Xác định và viết được mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) cho một bài dạy cụ thể.

- Xác định được sự phù hợp giữa mục tiêu môn học và các hoạt động của bài dạy.

- Lập kế hoạch một bài dạy thành tố và kỹ năng ngôn ngữ.

- Xác định được giáo cụ trực quan và các thiết bị hỗ trợ cần sử dụng trong một bài dạy.

- Xác định và sắp xếp được các hoạt động (trong sách giáo khoa tiếng Anh Phổ thông) cho phù hợp với tiến trình của một bài dạy.

- Vận dụng các kỹ thuật dạy học, kỹ năng quản lý lớp và tổ chức hoạt động học trên lớp (kỹ năng gợi mở, kỹ năng phản hồi, thu thập thông tin, sửa 

lỗi) để dạy thử các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ cho phù hợp với nguên tắc, mục tiêu, đối tượng và hoàn cảnh giảng dạy.

3. Thái độ

- Người học có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Người học có ý thức trách nhiệm với nghề, có ý thức tự bồi dưỡng và hoàn thiện kiến thức kỹ, năng thiết kế giáo án trong dạy học tiếng Anh nói 

chung và dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông nói riêng.

4. Năng lực	

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Thực hành sư 

phạm 1

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Lý luận chính 

trị 3

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp phần hình thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ trợ, nền tảng cho 

tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Nghe C1.1 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật 

3. Thái độ

Sinh viên cần: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; 

Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Đọc C1.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật khá phức tạp. Thông qua 

các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng 

lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Nói C1.1 1. Kiến thức

Kết thúc môn học sinh viên có thể:

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về các chủ đề: environment, education, internet, space, science fiction, property, age, etc.,

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu,   	yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa 

ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi 

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, bước đầu biết sử dụng cách nói bóng gió, bông đùa

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.	

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng  ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Viết C1.1 1. Kiến thức:

- Tổng quan về viết khoa học

- Ngôn ngữ và văn phong khoa học

- Bố cục của một bài báo cáo khoa học 

- Lưu ý về đạo văn trong viết báo cáo khoa học

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Phân tích số liệu và viết mô tả biểu bảng thống kê

- Tóm tắt được các văn bản dài.

- Viết lược khảo tài liệu

- Trích dẫn và diễn đạt lại một đoạn văn bản

- Trình bày chính xác và đúng quy ước các danh mục tài liệu tham khảo

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực phân tích tổng hợp

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 PPNCKH va 

GD chuyên 

ngành TA

1. Kiến thức và kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu

- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp

- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát

- Viết một đề xuất nghiên cứu

2. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

3. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực tập

699



45 Kỹ năng thuyết 

trình

1.  Kiến thức:

Sinh viên được trang bị kiến thức về:Nói trước công chúng; Học cách lắng nghe; Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình; Cách phân tích khán 

giả; Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan; Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ; Tự tin khi giao tiếp

2. Kỹ năng:

Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông;

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ;

- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng;

- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong học tập cũng như 

trong công việc sau này

3. Thái độ:

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông,  học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây 

dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh.

4. Năng lực:

Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao 

tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về 

sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Tổ chức hoạt 

động TNST 

trong môn 

tiếng Anh ở 

trường PT

1. Kiến thức 

- Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Nắm vững cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

2. Kỹ năng

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng tạo tại Việt 

Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra 

trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực sử dụng tiếng Anh.

- Năng lực dạy tiếng Anh.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Kỹ năng phát 

triển chương 

trình

1. Kiến thức:

Sau khi kết thúc học phần Kỹ năng phát triển chương trình, sinh viên có thể:

- Nắm vững kiến thức lí luận cơ bản về phát triển chương trình (khái niệm, bản chất, nội dung, phân loại, cách thức thiết kế); 

- Phân tích mục tiêu môn học, lớp học, cấp học ở trường phổ thông, cách thức thiết kế phát triển chương trình môn học. 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Tham gia xây dựng và hiệu chỉnh nội dung tài liệu giáo khoa tham khảo, giáo trình. 

- Tham gia thiết kế xây dựng chương trình môn học, hướng tới xây dựng các nội dung tích hợp liên môn.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập 

- Bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho Sinh viên

- Giúp sinh viên ý thức rõ về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề dạy học, nâng cao 

năng lực dạy học và bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề dạy học để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực	

- Năng lực nghiên cứu phát triển chương trình môn học

- Năng lực hiệu chỉnh sách giáo khoa và tài liệu học tập phù hợp với sự thay đổi về mục tiêu và hình thức dạy học

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu được xây dựng trên cơ sở kết 

hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn 

hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng 

nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ 

sở và trung học phổ thông.

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân giữa tư vấn viên và 

người được tư vấn.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Những vấn đề 

giáo dục cần 

cập nhật

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết

2. Kỹ năng: Kỹ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Thái độ:

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Tham vấn học 

đường

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kỹ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham 

gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành nghề 

phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Phương pháp 

học tập và 

nghiên cứu của 

sinh viên

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá trình học tập 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Lý luận chính 

trị 4

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Nghe C1.2 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật 

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Nói C1.2 1. Kiến thức

Kết thúc môn học sinh viên có thể

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi 

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, các nói bóng gió, bông đùa

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn, giải thích từ ngữ.

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.        

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng  ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Đọc C1.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. Thông qua các 

tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Viết C1.2 1. Kiến thức

Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm được:

- Cấu trúc của một bài báo cáo khoa học

- Ngôn ngữ dùng để viết báo cáo khoa học

- Đề cương của một bài báo cáo khoa học

- Nội dung bản tóm tắt một bài báo cáo khoa học

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

- Phân tích số liệu, trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, chặt chẽ để thể hiện những lập luận phức tạp kèm theo minh chứng cụ thể

- Đánh giá, phân tích tư liệu, bình luận rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ,  với độ dài nhất định và vốn từ vựng phong phú.

- Tự tin viết báo cáo khoa học và khóa luận tốt nghiệp

- Tóm tắt báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp)

3. Thái độ:

- Tinh thần say mê, trung thực và yêu khoa học

- Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

- Tự giác, ham học  hỏi và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

4. Năng lực:

- Năng lực tự thu thập tài liệu và xử lý thông tin, dữ liệu

- Năng lực nghiên cứu độc lập

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tóm tắt tư liệu

- Năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Giao tiếp liên 

văn hóa

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa.

3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Tư vựng ngữ 

nghĩa

1. Kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

- Từ và các đặc điểm của từ. 

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng. 

- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói. 

2. Kỹ năng:

- Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Kiểm tra đánh 

giá trong 

GDTA

1. Kiến thức và kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau:

- Thể hiện được hiểu biết cơ bản về các hoạt động kiểm tra và đánh giá trong quá trình giảng dạy tiếng Anh

- Hiểu biết về các loại bài kiểm tra, các loại đánh giá, các tiêu chỉ của một bài kiểm tra đánh giá tốt

- Sử dụng các hiểu biết về các phương pháp kiểm tra và đánh giá để áp dụng vào thực tế giảng dạy tiếng Anh

2. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

3. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Rèn luyện năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Văn hóa Anh  

Mỹ

1. Kiến thức

-  Giúp sinh viên tiếp cận với  hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, giáo 

dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với các vai trò như 

quản lý một tập thể nhỏ…    

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phân tích diễn 

ngôn

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con người sử dụng 

ngôn ngữ để giao tiếp, những mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp nhận, chu cảnh giao tiếp và các 

kiến thức liên quan.

2. Kỹ năng:

- Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể2.4. Năng lực 

- Sinh viên hình thành được thói quen  xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen  xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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64 Thực hành 

PPGD chuyên 

ngành TA

1. Kiến thức: 

- Môn học hướng dẫn sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh áp dụng lý thuyết giảng dạy tiếng Anh vào việc soạn giáo án cụ thể và thực hành giảng dạy 

giáo án đã soạn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Soạn một giáo án dạy ngữ liệu và kỹ năng hoàn chỉnh

- Triển khai các bước lên lớp đầy đủ, hợp logic

- Vận dụng được các kỹ năng giảng dạy cơ bản như: thiết kế hoạt động, nhận xét, phản hồi bài làm của học sinh, kiểm tra đánh giá, sử dụng giáo cụ 

trực quan... vào thực tế giảng dạy.

3. Thái độ	

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

4. Năng lực	

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Năng lực giảng dạy bộ môn

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Thực hành sư 

phạm 2

1. Kiến thức:

- Nắm vững nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và các bước lên lớp.

- Mô tả chi tiết và rõ ràng cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy ở từng từng giai đoạn của một bài dạy.

- Xác định được một cách dễ dàng kiến thức trọng tâm và cấu trúc của một bài dạy.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Lên kế hoạch và soạn được giáo án hoàn chỉnh gồm đầy đủ các giai đoạn của bài dạy một cách sáng tạo, phù hợp nguyên tắc.

- Tự thiết kế được các hoạt động phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của người học.

- Điều chỉnh các hoạt động trong sách giáo khoa cho phù hợp với mục tiêu bài dạy và đối tượng học sinh.

- Chuẩn bị tốt mọi công cụ cần thiết để phục vụ cho bài giảng. Sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách thành thạo.

- Tự tin tiến hành một bài dạy hoàn chỉnh ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông.

- Tự đánh giá về bài giảng của của mình và bài giảng của người khác thông qua hoạt động nhận xét (trực tiếp hoặc viết chiêm nghiệm)

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Tự tin, có trách nhiệm và ý thức về nghề nghiệp

- Kỷ luật và sáng tạo trong tư duy và cách thức làm việc.

- Ham thích, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và thủ thuật dạy học mới

- Có ý thức cái tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và nâng cao năng lực của học sinh.

4. Năng lực	

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa và tích hợp

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

707



66 Dụng học 1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, và các hướng 

nghiên cứu chính trong ngữ dụng

học. 

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba nhân tố này trong 

nghiên cứu ngôn ngữ. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa thanh, hiểu thế 

nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp … 

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội thoại (hàm ý) và 

hàm nghĩa. 

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời và hành động 

mượn lời).

2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không xác định; phân 

biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ. 

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu.

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu. 

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động mượn lời… 

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen  xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Tiếng Anh du 

lịch

1. Kiến thức: 

Sinh viên nắm vững những tri thức cơ bản trong ngành du lịch, có khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ, khái niệm trong du lịch, có kỹ năng và ý 

thức vận dụng đuợc các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch, biên dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành du lịch.

2. Kỹ năng: 

-Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến vấn đề 

đã học.

-Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực chuyên sâu về 

sử dụng ngôn ngữ du lịch của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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68 Tiếng Anh 

kinh tế

1. Kiến thức: 

Trên nền các chủ đề và ngữ cảnh được biện soạn trong giáo trình chính, sinh viên có thêm những kiến thức nhất định về các hoạt động trong môi 

trường kinh doanh thương mại như: kinh doanh trực tuyến (selling online), marketing, quản lý nhân sự (managing people), đề ra và thực hiện một kế 

hoạch (planning), cách giải quyết các mâu thuẫn trong một công ty (conflict). Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, 

khái niệm, cấu trúc tương đối phức tạp vào biên dịch, phiên dịch các tài liệu liên quan đến kinh tế, thương mại.

2. Kỹ năng: 

Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và thông qua những tình huống (case study) được giới thiệu trong giáo trình, 

sinh viên có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại, phát triển được nghiệp vụ thương mại 

như soạn thảo thư điện tử (an email); viết thư (a letter); viết báo cáo (a report); viết kiến nghị a recommendation); viết tài liệu quảng cáo trong hoạt 

động kinh doanh (a sales leaflet) và có thể thảo luận và trình bày các chủ đề có liên quan đến kinh tế thương mại.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong kinh tế thương mại, tư duy thương mại. Từ đó, sinh viên dần hình thành 

những năng lực chuyên sâu về sử dụng ngôn ngữ thương mại của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Ngôn ngữ so 

sánh đối chiếu

1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu, 

- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh,

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học,

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt – ngôn ngữ Anh (ngữ âm - âm vị, từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ, câu đơn, phát 

ngôn)

2. Kỹ năng:  

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) để tìm ra những 

nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ hiệu quả hơn (tránh được những 

chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng và chính xác. 

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Ngôn ngữ và 

văn hóa

1. Kiến thức: Nắm vững mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa với các lĩnh vực khác.

2. Kỹ năng: Hình thành được phương pháp thụ đắc và sử dụng ngôn ngữ nói, viết quy phạm, dịch thuật.

3. Thái độ: Định hướng được hướng tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ phục vụ giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi trường văn hóa.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

709



71 Văn học Anh 1. Kiến thức

- Có́ kiến thức cơ bản về văn học Anh

- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh 

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh  trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc 

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh  nói riêng và văn học nói chung

2.  Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích

3. Thái độ

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh 

viên

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy tư duy độc lập, 

xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong kiểm tra; từ đó hình thành ý 

thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm.

4.Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực tập
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73 Kỹ năng sử 

dụng tiếng Anh

1. Kiến thức: 

- Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho 

bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp . Sinh viên biết cách viết các loại thư theo mẫu trang trọng và thư thông 

thường.

- Sinh viên được đọc chủ đề ở các tài liệu ở trình độ Advanced trong các lĩnh vực tự nhiênvà xã hội phứctạp; Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, 

phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó.

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngữ pháp và từ vựng để làm tốt các dạng thức bài thi liên quan theo chương trình C1 - 

khung năng lực châu Âu cấp độ 5.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Viết những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù hợp với độc giả. 

Sinh viên có kỹ năng viết tốtmột bài tiểu luận tạo cơ sở để viết tốt các bài nghiên cứu cũng như luận văn sau này. Tạo điều kiện về môi trường ngôn 

ngữ nhằm giúp sinh viên thực hành kỹ năng viết thông qua các hoạt động trong lớp và tự học.

- Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, xác định được 

các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng, đặc biệt là các bài đọc trong dạng thức thi quốc tế như TOEFL, IELTS.

- Thông thạo một lượng từ vựng lớn, có thể cho phép lấp đầy những khoảng trống bằng cách sử dụng những lối nói giải thích dài dòng, phải tìm kiếm 

từ thích hợp hoặc dùng các lối nói lảng tránh.Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và từ ngữ thông tục. Đôi khi có những khiếm khuyết nhỏ 

nhưng không có những lỗi nghiêm trọng trong việc sử dụng từ. Luôn duy trì việc kiểm soát về ngữ pháp đối với những cấu trúc ngữ  pháp phức tạp. 

Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản để làm bài thi môn Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ phần Từ vựng Ngữ pháp 1 cách nhuần nhuyễn, đảm bảo 

kịp hoặc thừa số thời gian quy định.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực	

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm; Phát 

triển năng lực ngôn ngữ

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Phát triển năng 

lực giảng dạy 

TA

1. Kiến thức và kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau:

- Giúp người học phát triển năng lực sư phạm trong việc áp dụng những phương pháp giảng dạy ngoại ngữ khác nhau trong việc dạy ngữ liệu các 

môn ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết, dịch và dạy tích hợp các kỹ năng.

- Giúp cho người học phát triển kỹ năng sử dụng một số giáo cụ trợ giúp trên lớp, cách sử dụng giáo trình, đặc biệt phát triển cách tổ chức và quản lý 

các hoạt động học tập trên lớp

- Thông qua các kiến thức về phát triển năng lực sư phạm tiếng Anh, người học sẽ biết được khi nào sử dụng các phương tiện hỗ trợ cho việc dạy 

tiếng Anh có hiệu quả và nâng cao được chuyên môn và nghiệp vụ của mình trong công việc giảng dạy sau khi tốt nghiệp

2. Kỹ năng

- Giúp người học có cái nhìn chuyên sâu vào giảng dạy các kỹ năng cụ thể và tích hợp, phát triển năng lực thực hành sư phạm và áp dụng vào chương 

trình giảng dạy các cấp học trong tương lai.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát năng lực dạy tiếng Anh

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8
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8.2

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ngôn ngữ Anh (Áp dụng cho K45)
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Trung 

HSK2 1

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. 

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng 

ngôn ngữ cho người học. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn 

ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. Có khả năng làm việc nhóm.

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK 1 vào thực tế.

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Hàn 

Quốc 1

1. Về kiến thức: 

- Nghe và nói tiếng Hàn sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản

- Đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn cơ bản được học trong khóa học và liên quan đến bản thân, gia đình, bạn bè, 

cuộc sống hàng ngày.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề có trong nội dung khóa học, có thể tham gia vào việc giao tiếp 

hàng ngày bằng tiếng Hàn tuy còn hạn chế.

3. Thái độ:

Phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam

4. Năng lực:

Người học có được những khả năng như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với mọi người, mua sắm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tiếng Việt 

thực hành

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Cơ cở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Lý luận chính 

trị 1

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người. 

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện. 

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Tiếng Trung 

HSK2 2

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho 

người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả 

năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp 

được ở các chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên 

phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. 

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Tiếng Trung 

HSK2 3

1. Kiến thức: 

Có kiến thức về cách sử dụng từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần để vận dụng linh hoạt khi đọc các bài hội thoại, các đoạn văn 

ngắn liên quan đến các chủ đề như: đưa tiễn tại sân bay, chuyển nhà, thuê phòng, tìm người bị lạc hoặc đồ vật bị mất, giới thiệu đặc điểm chung của 

một quốc gia, các hoạt động ngoại khóa trong trường học, ẩm thực, động vật, bệnh tật, du lịch, cảm nhận về phong cảnh, trải nghiệm học tập và sinh 

sống tại Trung Quốc, quan điểm về sự thành công, về hôn nhân, về đạo làm con và triết lý nhân sinh, nghệ thuật kinh kịch của Trung quốc và các câu 

chuyện cười.

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những 

cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để 

đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng: 

Khả năng phân tích, khám phá tri thức, hình thành tư duy bao quát về hệ thống từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần. Nghe-Nói-

Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn 

ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. 

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều 

tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần 

kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Tiếng Hàn 

Quốc 2

1. Kiến thức:

- Phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao

- Biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn ngữ thông dụng

2. Kỹ năng:

- Nâng cao kả năng giao tiếp một cách hiệu quả và phù hợp

- Phát triển và sử dụng các chiến lược giúp người học tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân

3. Thái độ:

- Phát triển năng lực sử dụng tiếng hàn trong xã hội Hàn Quốc và bối cảnh văn hóa Hàn

- Nâng cao hiểu biết về sử dụng tiếng Hàn trong đời sống xã hội và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa

4. Năng lực:

- Có khả năng giao tiếp trong các tình huống của đời sống hàng ngày như gọi điện thoại và nhờ giúp đỡ.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Tiếng Hàn 

Quốc 3

1. Kiến thức:

- Phát triển nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ

- Giúp người học có khả năng hiểu được cả văn bản nói và viết tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày

2. Kỹ năng:

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp (sử dụng từ vựng và ngữ pháp ở trình độ trung cấp)

- Việc sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan sẽ giúp người học có khả năng hiểu được cả ngôn ngữ Hàn nói và viết để giao tiếp bằng lời 

nó và văn bản trong nhiều tình huống của đời sống hàng ngày.

- Sử dụng các chiến lược sẽ giúp người học tự kiểm soát việc học của khả năng giao tiếp của bản thân

3. Thái độ:

- Nhận thức được sự khac biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn

- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối với người bản 

ngữ 

4. Năng lực:

- Có khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm

- Có được khả năng giao tiếp hàng ngày

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Tổng quan 

hành chính - 

văn phòng

1. Kiến thức: Học phần Văn phòng cấp ủynhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức tổng quan về công tác văn phòng cấp ủy các cấp như: Khái 

niệm, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động của văn phòng cấp ủy, phương thức điều hành văn phòng 

cấp ủy

2. Kỹ năng: Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào tổ chức hoạt động văn phòng cấp ủy như hòan thiện bộ máy, nhân sự, 

xây dựng quy chế làm việc, tổ chức điều kiện làm việc, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ trong văn phòng cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ của văn 

phòng cấp ủy như: giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị, ban hành quyết định, thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, công tác văn 

thư, lưu trữ, thư từ tiếp dân, giúp cấp ủy tổ chức các mối quan hệ, các kênh giao tiếp.

3. Thái độ: Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của văn phòng cấp ủy;có thái độ nghiêm túc, chủ động trong tiếp cận và xử lý các vấn đề phát 

sinh trong thực hiện nhiệm vụ của văn phòng cấp ủytrong thực tiễn.

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Nghiệp vụ thư 

ký văn phòng

1. Kiến thức: Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận về thư ký văn phòng: khái niệm, chức năng, 

nhiệm vụ, vị trí của người thư ký văn phòng; những năng lực và phẩm chất cần thiết đối với thư ký văn phòng; kiến thức cơ bản về một số nghiệp vụ 

của người thư ký văn phòng như: thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tiếp khách, đãi khách, tổ chức hội họp, tổ chức chuyến đi công tác. 

2. Kỹ năng: Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản sau:

- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, cơ quan; 

- Truyền đạt, trao đổi thông tin với các đối tượng giao tiếp; 

- Tiếp khách, đãi khách; 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, cơ quan; 

- Xử lý các tình huống thực tế có liên quan đến các nghiệp vụ của người thư ký văn phòng.

3. Thái độ: Học xong học phần, sinh viên có thể hình thành, rèn luyện những phẩm chất và năng lực cần thiết của chuyên viên, nhân viên văn phòng; 

có thái độ tôn trọng các đối tượng giao tiếp; thái độ làm việc nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có tinh thần chủ động, 

sáng tạo trong công việc.

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Luyện âm 1. Kiến thức

- Nhận biết và phân biệt được hệ thống các âm trong tiếng Anh.

- Phân biệt được phụ âm và nguyên âm.

- Hiểu được kiến thức về các kiểu nhấn âm và ngữ điệu khác nhau trong tiếng Anh.

2. Kỹ năng

- Phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau.

- Nhấn được trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu.

- Tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm thường gặp.

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.

- Có ý thức tự học và rèn luyện ở nhà.

4. Năng lực

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm.

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn n

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Lý luận chính 

trị 2

1. Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kỹ năng :

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức: 

Dựa trên nền tảng ngữ pháp vững chắc sinh viên được tiếp cận với lý thuyết biên dịch để các em nắm vững nguyên lý, phương pháp, và kỹ thuật dịch 

văn bản sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

- Cung cấp cho sinh viên lý thuyết phiên dịch để các em nắm vững những đòi hỏi về kỹ năng và thủ pháp của công tác phiên dịch

2. Kỹ năng: 

- Kiến thức về Lí thuyết dịch sẽ tạo cơ sở để sinh viên học môn Thực hành dịch, môn này tích hợp của cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Ngữ pháp học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên quan đến dạng 

thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng. 

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu.

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục.

- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng và năng lực 

ngôn ngữ nói chung.

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ năng khác.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Nghe - Nói 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để có thể nghe và nói được các bài hội thoại về các chủ đề quen thuộc như du lịch, kỳ nghỉ, đồ ăn.

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề quen thuộc 

- Nắm được quy tắc phát âm cơ bản như âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to).

- Nắm được bố cục của một bài thi nghe và nói định dạng KET.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi. 

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc. 

- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi KET.

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học. 

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Đọc - Viết 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về môn đọc : Hiểu được cách sử dụng từ vựng. Nắm được nội dung, ý nghĩa các bài đọc được thể hiện thông qua chủ đề đa dạng được thể hiện ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. 

- Về môn viết: Bên cạnh đó, sinh viên nắm được các quy luật hình thành câu, cách kết nối câu và các dạng câu điển hình cụ thể trong tiếng Anh và có 

khả năng vận dung diễn đạt tốt thành các đoạn văn miêu tả ngắn một cách chính xác.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về môn đọc: Nắm vững được các chiến lược và kỹ thuật đọc hiểu và có khả năng vận dụng vào các bài đọc có nội dung và chủ để khác nhau một 

cách hiệu quả nhất 

- Về môn viết: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào viết văn bản ngắn hiệu quả, rõ rang, mạch lạc

3. Thái độ

Hình thành quan điểm tích cực về thế giới, cuộc sống con người xung quanh. Có thái độ cụ thể , rõ ràng với các tình huống cụ thể. Hình thành tư duy 

phản biện và có trách nhiệm với các vấn đề xung quanh trong cuộc sống 

4. Năng lực 

- Năng lực vận dụng phương pháp, làm việc nhóm và phản biện 

- Năng lực dạy học phân hóa

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Nghe - Nói 2 1. Kỹ năng nói

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

1.1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm.

- Nắm vững ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo sát, nói về một xu 

thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,… 

- Nắm được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh lược, âm cuối, 

phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,…

- Nắm được cấu trúc bài thi nói theo định dạng PET

1.2. Kỹ năng:

- Đặt câu hỏi, tiến hành khảo sát.

- Nắm vững các kỹ năng học tập như ngôn ngữ lớp học, các kỹ năng nói,…

- Sử dụng vốn từ vựng đã tích lũy được ở kỳ trước và được cung cấp ở kỳ này để trình bày, nói về một vấn đề.

- Nói và thể hiện bản thân khá tự nhiên.

- Kỹ năng tự học

1.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Kỹ năng nghe

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

Sinh viên được nghe các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức ngôn ngữ mà còn 

nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội.

2.2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ 

những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh 

sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian 

hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện.

2.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cá nhận, cặp, nhóm.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Đọc - Viết 2 1. Kiến thức: 

- Về kỹ năng Đọc, sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa của các từ khóa thông qua nội dung bài đọc từ đó phát triển khả năng 

hiểu biết về kiến thức chung của các sự vật hiện tượng được mô tả.

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, sinh viên cóthể nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá 

nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng cáo, thư mời, thông báo. 

2. Kỹ năng: 

- Về kỹ năng Đọc, kết thúc môn học, sinh viên có thể hình thành các kỹ năng, cách chiến lược đọc hiểu để vận dụng làm các bài đọc hiểu hiệu quả. 

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, người học có thể viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, 

tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có trách nhiệm với 

các vấn đề xung quanh 

4. Năng lực 

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm việc nhóm, làm 

việc cá nhân.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Ngữ âm - âm 

vị học

1. Kiến thức: 

+ Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được các yếu tố siêu 

đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp 

bằng tiếng Anh.

+ Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm – âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát triển kỹ năng 

thực hành tiếng. 

+ Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2. Kỹ năng: 

+ Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

731



26 Nghe - Nói 3 1. Kiến thức: 

Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người nói 

trong các hoạt động nghe về chủ đề;

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm;

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông qua các tài liệu 

được học sinh viên thu được không 

chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, nhận ra thái độ 

quan điểm của người nói;

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE;

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định dạng đề thi nói 

FCE;

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE. 

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ;

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên;

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm;

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh;

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm;

- Năng lực tư duy phản biện;

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề;

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức;

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Đọc - Viết 3 1. Kiến thức: 

Kết thúc môn học, người học có vốn từ vựng, cấu trúc câu, kỹ năng đọc hiểu và kiến thức nền để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 

nhau như: văn hóa, giáo dục, đời sống, khoa học… Đồng thời, người học có kiến thức về cấu trúc đoạn văn, cách lập dàn ý, phát triển ý, cách viết 

câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận của đoạn văn thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân…

2. Kỹ năng: 

- Về kỹ năng đọc: Kết thúc môn học, người học có kỹ năng đọc để tìm ý chính của bài đọc, đọc lướt để tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa của từ trong 

ngữ cảnh, đồng thời phát triển một số kỹ năng đọc khác như cách nhận biết ý chính, ý bổ trợ của mỗi đoạn, logic của bài đọc, phân biệt sự thật và ý 

kiến. Đồng thời, ngừoi học được rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi dưới dạng nhiều lựa chọn, điền câu vào đoạn văn, nối nhiều lựa chọn.

- Về kỹ năng viết: Kết thúc môn học, người học có thể, nhận diện được các phần của một đoạn văn, viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng 

khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc, viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn 

chế.

3. Thái độ

 Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có trách nhiệm với 

các vấn đề xung quanh.

4. Năng lực 

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm việc nhóm, làm 

việc cá nhân. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Nghe - Nói 4 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe để phân loại thông tin; nghe 

hiểu các câu hỏi tu từ; nghe phân biệt giữa fact và opinion;

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: nhóm từ thể hiện quan điểm; ngữ điệu thể hiện sự không tán thành; ngữ điệu thể hiện cảm 

xúc thái độ trong khi giao tiếp; ngữ điệu trong câu hỏi và so sánh đối chiếu;

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông qua các tài liệu 

được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe để phân loại thông tin; nghe hiểu các câu hỏi tu từ; nghe phân biệt 

giữa fact và opinion;

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe IELTS

- Giúp sinh viên thực hành các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định dạng đề thi nói IELTS 

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực 

Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức.

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Đọc - Viết 4 1. Kiến thức: 

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác nhau của cuộc 

sống như bản ngã, suy nghĩ, kĩ năng sống, tương lai… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương pháp viết một bài báo 

cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ. 

2. Kỹ năng: 

- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 3, đồng thời được trang bị các kỹ năng tìm 

kiếm nhanh thông tin chi tiết trong bài, xác định quan điểm của tác giả, cách đọc nhanh hơn, hiểu một số thuật ngữ quan trọng, sử dụng giản đồ, xác 

định thứ tự các sự kiện, đọc số liệu và xác định nguồn thông tin. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của kì thi đọc IELTS. 

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các loại bảng biểu/ quá trình/ bản đồ; có thể đọc và phân tích các số liệu/ 

thông tin trong bảng biểu/ biểu đồ/ bản đồ, có thể sử dụng các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết bài báo cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ 

bằng tiếng Anh (Academic IELTS Writing Task 1) 

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực 

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Dịch câu 1. Kiến thức:

Sinh viên tích lũy được nền tảng từ vựng tiếng Anh bậc cao (từ loại, chủ điểm, đồng nghĩa, trái nghĩa); ngữ pháp tiếng Anh bậc cao; hình tượng ngôn 

ngữ, đặc ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Sinh viên phân biệt được văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không 

trang trọng trong tiếng Anh. Từng bước sinh viên phân tích được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch câu đơn lẻ về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như xử lý 

văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ câu.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Lý luận chính 

trị 3 (Tư tưởng 

Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Nghe - Nói 5 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học)

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh hiệu quả về các chủ đề học thuật và chuyên sâu như rủi 

ro, thừa kế và xung đột. 

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề học thuật và xã hội

- Nắm được quy tắc phát âm các phạm trù ngữ âm trong tiếng Anh

- Nắm được các chiến lược nghe ghi và lập luận ý

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học)

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề học thuật. 

- Vận dụng các kỹ năng nghe ghi để ghi chép nội dung của bài giảng/bài nói chuyện.

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và nâng cao. 

- Diễn đạt ý có lập luận và minh chứng cụ thể

- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi VSTEP.

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học. 

- Phát triển và áp dụng kỹ năng tư duy phản biện trong các hoạt động nghe và nói tiếng Anh để đạt được mục đích giao tiếp tốt. 

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

- Phát triển tinh thần tôn trọng, lắng nghe, và phản biện xây dựng cho ý kiến của người tham gia cùng đối thoại. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Đọc - Viết 5 1. Kiến thức: 

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác nhau của cuộc 

sống như mạng xã hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương pháp viết 

các loại thư khác nhau. . 

2. Kỹ năng: 

- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 4, đồng thời được trang bị các kỹ năng đọc các 

bài đọc dài và chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ ngữ quy chiếu, Xác định thông tin 

thực tế và quan điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc TOEFL. 

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các dạng bài viết thư hoặc các loại báo cáo; có thể sử dụng các cấu trúc, các 

cách diễn đạt để viết các dạng bài viết thư khác nhau. 

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực 

- Năng lực tư tư duy phản biện

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Nói - Viết 6 1. Kỹ năng nói

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

1.1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm.

- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề. 

1.2. Kỹ năng:

- Giao tiếp trong các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc.

- Hiểu và sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống trang trọng/ nghi lễ (formal) trong giao tiếp xã hội.

- Sử dụng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức

1.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Kỹ năng viết

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại . 

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận.

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài mô tả bảng biểu. 

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt s và các cấu trúc dùng trong mô tả bảng biểu. 

2.2. Kỹ năng

- Liên kết các câu và đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành các đoạn viết thể hiện rõ ý chính và các chi tiết minh chứng. Văn phong và nội dung 

phù hợp với người tiếp nhận thông tin. 

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 

pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối. 

 - Viết được những bài mô tả bảng biểu có bố cục và nội dung rõ ràng

2.3. Thái độ

- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình kiến thức văn hóa, 

khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết.

- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm.

2.4. Năng lực

 - Năng lực tư duy phản biện.

 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề.

 - Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 PPNCKH va 

GD chuyên 

ngành TA

1. Kiến thức và kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu

- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp

- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát

- Viết một đề xuất nghiên cứu

2. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

3. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Dịch văn bản 1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt 

về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như xử lý 

văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Từ vựng - Ngữ 

nghĩa 

1. Kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

- Từ và các đặc điểm của từ. 

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng. 

- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói. 

2. Kỹ năng:

- Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Ngữ pháp thực 

hành

1. Kiến thức:

 Môn học cung cấp cho SV/HV dạng thức và chức năng của các phạm trù ngữ pháp bậc trung – cao cấp cần phải nắm vững khi sử dụng tiếng Anh để 

giao tiếp.

2. Kỹ năng:

 Trên cơ sở các kiến thức đã học, SV/HV có kỹ năng sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp. 

3. Thái độ

SV/HV hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông báo.

4. Năng lực 

SV/HV hình thành được năng lực sử dụng ngữ pháp tiếng Anh nói và viết một cách tự nhiên và linh hoạt trong các tình huống giao tiếp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Lý luận chính 

trị 4 (Đường 

lối cách mạng 

của ĐCS Việt 

Nam)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Nghe  - Đọc 7 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật.

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm.

- Giúp sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. Thông 

qua các tài liệu được nghe và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát 

rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán 

ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết.

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành 

người đọc độc lập và có kỹ năng.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

 Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Nói - Viết 7 1. Kỹ năng nói

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

1.1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm.

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi.

- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề. 

1.2. Kỹ năng:

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp.

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp.

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan.

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức.

1.3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

2. Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

2.1. Kiến thức

- Nắm vững định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư.

- Nắm được kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài luận hay theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1.

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra 

kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận.

2.2. Kỹ năng

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Viết khoa học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

Hiểu được những phạm trù và những kỹ thuật khác nhau để viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ như đặc điểm của 

ngôn ngữ học thuật, cách chiển khai ý trong văn học thuật, sự khác biệt giữa tóm tắt và diễn giải, các chiến lược diễn giải, quy tắc trích dẫn tài liệu 

theo chuẩn APA, các chiến lược trích dẫn tài liệu, bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu (giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo 

luận và kết luận) và chiến lược viết các phần này hiệu quả. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Áp dụng được những kỹ thuật cụ thể vào thực hành viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ các kỹ năng đó là:

- Viết theo mạch logic thông tin

- Diễn giải thông tin

- Trích dẫn tài liệu

- Lập kế hoạch viết nội dung cho phần lý thuyết 

- Xác định cấu trúc của phần kết quả, thảo luận và kết luận

- Sử dụng ngôn ngữ nhấn mạnh (boosting) và nói giảm (hedging)

3. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập.

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận, làm việc theo cặp và làm việc nhóm.

- Phát triển tinh thần tôn trọng với những sản phẩm nghiên cứu khoa học.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Ngữ pháp học 1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, và các hướng 

nghiên cứu chính trong ngữ dụng

học. 

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba nhân tố này trong 

nghiên cứu ngôn ngữ. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa thanh, hiểu thế 

nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp … 

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội thoại (hàm ý) và 

hàm nghĩa. 

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời và hành động 

mượn lời).

2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không xác định; phân 

biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ. 

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu.

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu. 

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động mượn lời… 

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Ngữ dụng học 1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, và các hướng 

nghiên cứu chính trong ngữ dụng

học. 

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba nhân tố này trong 

nghiên cứu ngôn ngữ. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa thanh, hiểu thế 

nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp … 

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội thoại (hàm ý) và 

hàm nghĩa. 

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời và hành động 

mượn lời).

2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không xác định; phân 

biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ. 

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu.

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu. 

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động mượn lời… 

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học

tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và 

trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch

1. Kiến thức:

- Nắm vững các nội dung sau: 

+ Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch. 

+ Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…)

+ Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, công tác kết thúc 

chuyến đi)

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên.

- Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Tổng quan Du 

lịch

1. Kiến thức: Nắm được những tri thức tổng quan về hoạt động du lịch và khoa học du lịch; quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch thế 

giới và Việt Nam; các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch; mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực khác; thời vụ, đặc điểm và biện pháp 

khắc phục tính thời vụ du lịch; nhiệm vụ và vai trò của người làm du lịch…

2. Kỹ năng: Thu thập tài liệu phục vụ cho việc học môn Tổng quan Du lịch; Kỹ năng thuyết trình, phản biện; Biết cách vận dụng những tri thức nêu 

trên vào việc kết hợp kiến thức liên ngành cũng như thực hiện nghiệp vụ du lịch.

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc;Có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ tốt; Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho bản thân sinh 

viên.

4.Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Văn hoá Anh - 

Mỹ (tự chọn)

 1. Kiến thức

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, giáo 

dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với các vai trò như 

quản lý một tập thể nhỏ… 

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Giao tiếp liên 

văn hóa (TC)

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa.

3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Kỹ năng thế kỷ 

21

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức về kỹ năng thế kỷ 21 là gì, vai trò của kỹ năng thế kỷ 21 và khung kỹ năng thế kỷ 21 gồm những kỹ năng cơ bản 

nào, 

- Giúp sinh viên nắm được khái niệm và vai trò của những kỹ năng cơ bản nhất như: Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, Giao tiếp, Hợp tác, Đổi 

mới và Sáng tạo, Làm việc trong môi trường đa văn hóa, v.v…

- Cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành gắn với thực tiễn để áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng: 

- Sử dụng được những kỹ năng thế kỷ 21 để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như tao ra một môi trường học thúc đẩy sáng tạo, đổi mới của 

học sinh sau này.

- Phát triển kinh nghiệm về việc sử dụng kỹ năng thế kỷ 21 và tạo ra được công cụ đánh giá năng lực thế kỹ 21 nhằm hỗ trợ sự phát triển của học sinh 

sau này.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có sự hiểu đúng đắn về yêu cầu khẩn thiết của viêc phát triển kỹ năng thế kỷ 21 đối với chính bản thân mỗi người học (vai trò của kỹ năng thế kỷ 

21 với tuyển dụng, với giáo dục)

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Phân tích diễn 

ngôn (TC)

1. Kiến thức:

 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con người sử dụng 

ngôn ngữ để giao tiếp, những mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp nhận, chu cảnh giao tiếp và các 

kiến thức liên quan.

2. Kỹ năng:

 Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

.4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Ngôn ngữ học 

đối chiếu (TC)

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu, 

- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh,

- Gung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học,

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt – ngôn ngữ Anh (ngữ âm – âm vị, từ vựng – ngữ nghĩa, ngữ, câu đơn, phát 

ngôn)

2. Kỹ năng

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) để tìm ra những 

nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ hiệu quả hơn (tránh được những 

chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng và chính xác. 

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Ngôn ngữ và 

văn hóa (TC)

1. Kiến thức: Nắm vững mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa với các lĩnh vực khác.

2. Kĩ năng: Hình thành được phương pháp thụ đắc và sử dụng ngôn ngữ nói, viết quy phạm, dịch thuật.

3. Thái độ: Định hướng được hướng tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ phục vụ giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi trường văn hóa.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Văn học Anh - 

Mỹ

1. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về văn học Anh – Mỹ

- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh – Mỹ

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh – Mỹ trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc 

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh – Mỹ nói riêng và văn học nói chung

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích

3. Thái độ

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh 

viên

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy tư duy độc lập, 

xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong kiểm tra; từ đó hình thành ý 

thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm.

4. Năng lực

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Dịch phát ngôn 1. Kiến thức:

Sinh viên tích lũy được vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong 

khẩu ngữ. Sinh viên phân biệt rõ văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng cũng như sự khác biệt về ngôn ngữ và 

văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Kĩ năng

Sinh viên phát triển các kỹ năng nghe thông tin chi tiết, nghe nhớ; kỹ thuật phiên dịch tiêu đề tin, từng phát ngôn của bản tin vắn, đoạn đàm thoại; và 

xử lý các phát ngôn từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề.

3. Thái độ

Sinh viên tự tin trong nghe, nhớ, nói tiếng Anh

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ phát ngôn.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Dịch ngôn bản 1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong 

tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và xử lý các ngôn 

bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Công nghệ 

trong dịch thuật

1. Kiến thức: 

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những mẹo (tips), phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập các kỹ năng 

thực hành tiếng và trong công tác biên-phiên dịch.

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ hoạt động học tập các kỹ năng thực hành tiếng và trong công tác biên-phiên dịch.

2. Kỹ năng: 

- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào hoạt động học tập các kỹ năng thực hành tiếng và trong 

công tác biên-phiên dịch.

- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập và biên-phiên dịch. 

- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và biên-phiên dịch. 

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm.

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, biên-phiên dịchvà chuyên môn. 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Thực tập 

chuyên ngành 1

3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập

746



58 Đánh giá chất 

lượng bản dịch

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức: 

- Nắm được các khái niệm, lý thuyết, phương pháp và quy trình cũng như các tiêu chí thường được áp dụng để đánh giá và thẩm định các bản dịch. 

- Hiểu được các tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có đối với một người đánh giá/thẩm địnhchất lượng bản dịch 

- Hiểu được thực trạng hiện nay và các điểm mạnh cũng như điểm yếu của nền dịch thuật trong nước.

2.  Kỹ năng: 

 - Đánh giá và thẩm định (về mặt lý thuyết) một số bản dịch quan trọng áp dụng các kiến thức được học. 

- Đánh giá và thẩm định bản dịch của bản thân cũng như của bạn học áp dụng các kiến thức đã học. 

- Viết các bài phê bình dịch thuật và trình bày các bài thuyết trình về chủ đề liên quan. 

- Có khả năng tự học, thảo luận và làm việc nhóm

3. Thái độ

Sinn viên cần:

- Xác định được định hướng nghề nghiệp của bản thân, tự đánh giá bản thân dựa trên các tiêu chuẩn và có kế hoạch phát triển chuyên môn cho bản 

thân sử dụng các kiến thức được học. 

- Có thái độ nghiêm túc, mang tính phản biện và cầu tiến đối với các bản dịch với tư cách là độc giả, người phê bình.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu trong việc đánh giá chất lượng các bản dịch Anh-Việt và Việt - Anh

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Du lịch 1

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B2 (tương đương bậc 4) và 

các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực hiện các loại 

hình dịch vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

3. Thái độ

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

4. Năng lực 

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên có thể phát triển và nâng cao 

năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch .

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Du lịch 2

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ C1 (tương đương bậc 5) và 

các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các loại hình dịch 

vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

3. Thái độ

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

4. Năng lực 

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên có thể phát triển và nâng cao 

năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch .

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Thực tập 

chuyên ngành 2

4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập

62 Tiếng Anh 

Văn phòng 1

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm việc ở văn phòng.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ B2 (tương đương bậc 4) và 

các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công tác văn phòng nói chung. 

2. Kỹ năng: 

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực hiện các loại 

công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao trong công tác văn phòng bằng tiếng Anh.

3. Thái độ

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

4. Năng lực 

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng 

Anh chuẩn xác ,sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong công tác văn phòng. Từ đó, sinh viên có thể phát triển và nâng cao năng lực của bản 

thân về sử dụng tiếng Anh khi làm việc ở văn phòng.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Tiếng Anh 

Văn phòng 2

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm việc ở văn phòng.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ C1 (tương đương bậc 5) và 

các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công tác văn phòng nói chung. 

2. Kỹ năng: 

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các loại công việc 

ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao trong công tác văn phòng bằng tiếng Anh.

3. Thái độ

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

4. Năng lực 

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng 

Anh chuẩn xác ,sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong công tác văn phòng. Từ đó, sinh viên có thể phát triển và nâng cao năng lực của bản 

thân về sử dụng tiếng Anh khi làm việc ở văn phòng.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Biên dịch tiếng 

Anh chuyên 

ngành Du lịch

1 Kiến thức:

- Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch 

- Giúp người học phát triển vốn từ vựng theo chủ đề Du lịch, nắm chắc các thuật ngữ chuyên ngành du lịch, tìm hiểu đất nước và con người ở các 

điểm du lịch trong nước và trên thế giới

2. Kỹ năng

- Hình thành ở người học kỹ năng dịch văn bản chuyên ngành Du lịch về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng như xử lý văn bản 

dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

- Giúp người học có được khả năng đọc, hiểu và dịch tương đối chính xác nội dung các văn bản  chuyên ngành Du lịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

3 Thái độ

Người họccó thái độ học tập tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, tăng cường học hỏi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho công tác dịch 

thuật tiếng Anh chuyên ngành. 

4 Năng lực

 Người học có khả năng xác định đúng và xử lý thành thạo các vấn đề trong dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành ở cấp độ văn bản.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Phiên dịch 

tiếng Anh 

chuyên ngành 

Du lịch

1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề liên quan đến chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch, tăng cường hiểu biết về động 

từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong 

không trang trọng,sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật phiên dịch theo các chủ điểm về du lịch, các bài hội thoại, đàm thoại liên quan đến các 

tình huống trong các loại hình dịch vụ du lịch, các tình huống trong công tác du lịch và xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề 

trong công tác du lịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên tích cực học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành Du lịch. 

4. Năng lực

Sinh viên có thể xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

749



66 Biên dịch tiếng 

Anh Văn phòng

1. Kiến thức:

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc làm việc nơi công 

sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng

- Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề về công tác và nghiệp vụ văn phòng, có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác trong công việc và 

văn hóa ứng xử nơi công sở

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng làm việc ở văn phòng, khả năng soạn thảo, đọc hiểu và biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các loại văn bản, giấy 

tờ liên quan đến công tác văn phòng và các loại công việc cụ thể ở khối văn phòng, ký thuật xử lý các văn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề 

trong công tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên tích cực, chủ động nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên văn phòng, 

4. Năng lực

Sinh viên có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Phiên dịch 

tiếng Anh Văn 

phòng 

1. Kiến thức:

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc làm việc nơi công 

sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng

- Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề về công tác và nghiệp vụ văn phòng, có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác trong công việc và 

văn hóa ứng xử nơi công sở

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng giao tiếp và làm việc ở văn phòng, có kỹ năng nghe - nhớ, nghe - ghi, kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, 

thông báo, dịch các bài hội thoại trong các tình huống giao tiếp ở văn phòng, xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong công 

tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên tích cực, chủ động nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên văn phòng, 

4. Năng lực

Sinh viên có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thực hành 

Biên - Phiên 

dịch nâng cao

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Bổ sung và nắm chắc các phạm trù ngữ pháp nâng cao để áp dụng trong quá trình biên phiên dịch

- Bổ sung thêm vốn từ vựng theo chủ đề

- Nắm chắc thêm kiến thức về những kỹ thuật, phương pháp trong biên-phiên dịch.

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ hoạt động biên-phiên dịch.

- Hiểu được các cách thức triển khai công tác biên-phiên dịch: độc lập, theo nhóm, trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông.

2. Kỹ năng: 

- Sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, từ vựng, cấu trúc phức tạp vào biên-phiên dịch các tài liệu khó. 

- Áp dụng các kỹ năng hiệu quả để thực hiện công tác biên-phiên dịch như kỹ năng nghe ghi, diễn giải, quản lý bài dịch, phối hợp dịch, ứng dụng 

CNTT trong dịch

- Phiên dịch một cách lưu loát, tự nhiên, đúng và đủ thông tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh những cuộc phỏng vấn 

hoặc bài phát biểu với độ dài đa dạng.

- Thể hiện được tác phong nghề nghiệp cơ bản của một biên dịch, thông dịch viên

- Áp dụng công cụ khác nhau hỗ trợ cho công tác biên-phiên dịch. 

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm.

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc hợp tác làm việc nhóm trong quá trình biên-phiên dịch. 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng biên phiên dịch để phát triển nghề nghiệp.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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69 Ngôn ngữ học 

xã hội

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên hiểu được khái niệm Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học xã hội, các lĩnh vực cận ngành và liên ngành của Ngôn ngữ học xã hội

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử ra đời và phát triển ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về Sự thay đổi và các biến thể ngôn ngữ 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các loại hình ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, Tiếng Anh là ngôn ngữ cầu nối

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn ngữ và Bản sắc quốc gia, Ngôn ngữ học xã hội và 

Giảng dạy ngôn ngữ

2. Kỹ năng: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ học xã hội, các khía cạnh và phạm trù của ngôn ngữ học xã hội, từ đó có thể áp dụng vào việc 

phân tích các bình diện ngôn ngữ học, phân tích các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của ngôn ngữ, từ đó áp dụng vào việc học ngoại ngữ 

hiệu quả hơn 

3. Thái độ Sinh viên cần:

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ngôn ngữ Anh (Áp dụng cho K42-K44)

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tiếng Trung 

HSK2 1

1. Kiến thức: 

Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học 

những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn 

ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các 

chủ điểm thông thường như: giới thiệu họ tên, ngày tháng năm, nơi ở, số điện thoại…

2. Kỹ năng: 

Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương 

đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. 

3. Thái độ: 

Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham gia giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều tài liệu 

tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tiếng Việt 

thực hành

1. Kiến thức: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng 

để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kỹ năng đặt 

câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: 

Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp. 

Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.

4. Năng lực: 

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Cơ cở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Nghe B1.1 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại về các chủ đề quen 

thuộc.

- Giúp sinh viên luyện âm: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm 

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên làm quen và thực hành các kỹ năng nghe cơ bản: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin.

- Giúp sinh viên phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, tự giác và ham học hỏi.

3.Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Nói B1.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được tiếp xúc với kiến thức về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công 

nghệ; v.v.. Thông qua các kiến thức được học, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao 

quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể tiến hành các giao tiếp xã hội ở mức độ căn bản như giới thiệu về bản thân, người thân,gia đình, bạn bè, 

nói về các chủ đề một cách ngắn gọn và giản lược như kể một câu chuyện, lập một kế hoạch.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể xây dựng vốn từ và hình thành kỹ năng giao tiếp để dần dần trở thành người nói độc lập và có kỹ 

năng.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Đọc B1.1 1. Kiến thức 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; 

Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt 

được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2  

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Viết B1.1 1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu trúc và thành phần của câu, kiểu câu, dấu câu.

- Nắm vững được những lỗi thường mắc khi viết câu và cách khắc phục

- Nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng cáo, thư mời, 

thông báo.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Viết được những cụm từ, câu ngắn về những chủ đề quen thuộc như: bản thân, gia đình, trường học, nơi làm việc, nơi sinh sống (hiện tại hoặc giả 

tưởng) 

- Viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, chỉ dẫn, tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng 

và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

755



Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Lý luận chính 

trị 1

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Ứng dụng 

CNTT trong 

ngành TA

1. Kiến thức: 

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp sinh viên nắm được lý luận về ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ. Sinh viên hiểu được các giai 

đoạn phát triển trong lịch sử công nghệ giáo dục và các khái niệm liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy – học ngoại 

ngữ và các khái niệm về đào tạo điện tử và bài giảng điện tử. Thêm vào đó, sinh viên sẽ nắm được khái niệm và chức năng của mạng máy tính và 

Internet, hiểu được các tính năng cơ bản của các phần mềm thiết kế bài giảng như Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Violet, Hotpotatoes, 

Question Tools cũng như cách thức thiết lập, cách sử dụng hòm thư điện tử.

2. Kỹ năng: 

Sinh viên nắm vững, biết cách khai thác Internet và các phần mềm tạo bài giảng (Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Violet, Hotpotatoes, 

Question Tools) để ứng dụng vào thiết kế các hoạt động dạy – học ngoại ngữ.

3. Thái độ:

Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen sử dụng CNTT trong quá trình học tập tại trường và tự học ở nhà. Sinh viên theo đó sẽ hình thành năng lực tư 

duy, tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu trên mạng để hỗ trợ việc học của mình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Tiếng Trung 

HSK2 2

1. Kiến thức: 

Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học 

những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn 

ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các 

chủ điểm thông thường.

2. Kỹ năng: 

Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên phát âm tương 

đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin. 

3. Thái độ:

 Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc nhiều tài liệu 

tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp.

4. Năng lực: 

Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Nghe B1.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh

 - Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc 

thường ngày.

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể 

cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

2. Kỹ năng: 

- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông tin..

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua các chủ đề 

được học.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Nói B1.2 1. Kiến thức:

Nắm được lượng từ vựng nhất định tương đối lớn về các chủ đề: 

- Cuộc sống hằng ngày

- Công việc

- Sự thay đổi trong cuộc sống

- Tiền tệ

- Môi trường tự nhiên

- Công nghệ

- Xã hội

- Tương lai

- Du lịch

2.  Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Ứng xử và giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc liên quan đến công việc, các mối quan hệ bạn bè, dự định tương lai.

- Giải thích một vấn đề hay trình bày quan điểm cá nhân và củng cố quan điểm cá nhân bằng những ví dụ minh họa cụ thể liên quan đến những chủ 

đề phức tạp hơn như: thiên nhiên, quan hệ xã hội, công nghệ và du lịch.

- Đưa ra một bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về những chủ đề trên.

- Cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong buổi phỏng vấn (xin việc) với mức độ chính xác hạn chế.

- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu, có thể nói câu dài (hạn chế)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Đọc B1.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; 

Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt 

được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Viết B1.2 1. Kiến thức:

- Nắm được cấu trúc một đoạn văn

- Nắm được đặc điểm cấu trúc và văn phong ngôn ngữ của các kiểu đoạn văn khác nhau: đoạn văn miêu tả (tả ngừoi, tả tranh ảnh, tả địa điểm, tả đồ 

vật, đoạn văn kể chuyện, đoạn văn mô tả sự kiện, mô tả tác phẩm, thư cảm ơn, xin lỗi ...

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận diện được các phần của một đoạn văn.

- Viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc.

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4.  Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

764



Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Lý luận chính 

trị 2

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức: 

Dựa trên nền tảng ngữ pháp vững chắc sinh viên được tiếp cận với lý thuyết biên dịch để các em nắm vững nguyên lý, phương pháp, và kỹ thuật dịch 

văn bản sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

- Cung cấp cho sinh viên lý thuyết phiên dịch để các em nắm vững những đòi hỏi về kỹ năng và thủ pháp của công tác phiên dịch

2. Kỹ năng: 

- Kiến thức về Lí thuyết dịch sẽ tạo cơ sở để sinh viên học môn Thực hành dịch, môn này tích hợp của cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

3. Thái độ:

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Nghe - Ghi 1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về vai trò của kỹ năng tốc ký trong phiên dịch cũng như các bước trong một quy trình tốc ký hiệu quả. Bên cạnh đó 

thông qua các chủ đề luyện tập tốc ký, sinh viên có thêm hiểu biết và vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và văn hóa, tạo nền tảng 

kiến thức cho các công việc phiên dịch sau này.

2. Kỹ năng: 

Sinh viên có thể nắm vững và vận dụng các ký hiệu viết tắt và các kỹ năng tốc ký vào viết nhanh. Ngoài ra, sinh viên phát triển kỹ năng nói và phiên 

dịch thông qua việc chuyển tải các văn bản tốc ký sang các bài nói và thuyết trình.

3. Thái độ:

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực:

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt thông qua các bài dịch, phát biểu, bản tin…, trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Từ đó, sinh viên dần hình thành những 

năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Từ pháp - cú 

pháp

1. Kiến thức: 

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên quan đến dạng 

thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng. 

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề.

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu.

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục.

- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng và năng lực 

ngôn ngữ nói chung.

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ năng khác.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Nghe B2.1 1. Kiến thức: 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc 

thường ngày.

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể 

cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

2. Kỹ năng: 

- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông tin..

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua các chủ đề 

được học.

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Nói B2.1 1. Kiến thức:

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: Identity; Contact; Jobs; Solution; Emotion; Success; Community; History; The world 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra lời khuyên

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng.

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng.

- Nhấn mạnh quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lập luận và ví minh họa phù hợp (ở mức hạn chế)

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ giao tiếp bình thường, trao đổi thông tin cần thiết (chưa sử dụng được cách nói pha trò, trêu đùa)

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Đọc B2.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như công việc, 

cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được 

các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Viết B2.1 1. Kiến thức:

- Nắm được cấu trúc, bố cục các kiểu đoạn văn.

- Nắm được các phương tiện liên kết đặc trưng của các kiểu đoạn văn.

- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau: 

 Cause-effect paragraph

 Problem-solution paragraph

 Opinion paragraph

 Compare and Contrast paragraph

- Nắm được cấu trúc và từ vựng đặc trưng của các loại thư tín mang văn phong trang trọng:

 Letter of complaint

 Letter of invitation

 Letter of acceptance/refusal

 Letter of application

2. Kỹ năng:

- Viết được đoạn văn với lượng từ vựng khoảng 180-200 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất nghiệp, ô nhiễm 

môi trường, gia tăng dân số ....

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ pháp phong phú, 

thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.

- Viết được những đoạn văn thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, so sánh đối chiếu, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra 

giải pháp khắc phục.

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày.

- Viết thư mời, phàn nàn, xin việc mang phong cách trang trọng

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

 - Năng lực tư tư duy phản biện

 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Ngữ âm - âm 

vị học

1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được các yếu tố siêu 

đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp 

bằng tiếng Anh.

- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm - âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát triển kỹ năng 

thực hành tiếng. 

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Nghe B2.2 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bàiNói hội thoại, bài giảng về các chủ đề 

quen thuộc. 

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển nhuần nhuyễn các kỹ năng nghe hiệu quả: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

773



30 Nói B2.2 1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: people, social issues, charity, playing games, sports, gameshow, art (film, book), TV 

program, invention, advertising, media, Age, etc., 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên

2. Kỹ năng:

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng.

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng.

- Nhấn mạnh và củng cố quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lý lẽ và ví minh họa phù hợp, đủ sức thuyết phục.

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ tự nhiên không cần gắng sức, trao đổi thông tin cần thiết, dần sử dụng được cách nói pha trò, 

trêu đùa

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...)

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Đọc B2.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ tiền cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như cộng đồng, 

thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến 

thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Viết B2.2 1. Kiến thức:

- Tổng quan về bài luận (essay)

- Nắm được các kiểu bài luận và cấu trúc của từng kiểu bài luận

- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau: 

 Cause-effect essay

 Problem-solution essay

 Argumentative essay

 Discursive essay

 Advantage and Disadvantage Essay

 Report

 Review

 Article

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận diện được các phần của một bài luận.

- Viết được bài luận với lượng từ vựng khoảng 250-300 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất nghiệp, ô nhiễm 

môi trường, gia tăng dân số ....

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 

pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải pháp khắc 

phục.

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày.

- Viết được một bài luận nhận xét/phê bình một bộ phim hay một tác phẩm văn học

- Viết được một bài báo ngắn 

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

 - Năng lực tư tư duy phản biện

 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Kỹ năng thuyết 

trình

1. Kiến thức:

Sinh viên được trang bị kiến thức về: 

- Nói trước công chúng

- Học cách lắng nghe

- Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình

- Cách phân tích khán giả

- Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan

- Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ

- Tự tin khi giao tiếp

2. Kỹ năng:

Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông;

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ;

- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng;

- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong học tập cũng như 

trong công việc sau này

3. Thái độ:

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông,  học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây 

dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh.

4. Năng lực:

Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao 

tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về 

sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Dịch câu 1. Kiến thức:

Sinh viên tích lũy được nền tảng từ vựng tiếng Anh bậc cao (từ loại, chủ điểm, đồng nghĩa, trái nghĩa); ngữ pháp tiếng Anh bậc cao; hình tượng ngôn 

ngữ, đặc ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Sinh viên phân biệt được văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không 

trang trọng trong tiếng Anh. Từng bước sinh viên phân tích được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch câu đơn lẻ về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như xử lý 

văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ câu.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Dịch phát ngôn 1. Kiến thức:

Sinh viên tích lũy được vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong 

khẩu ngữ. Sinh viên phân biệt rõ văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng cũng như sự khác biệt về ngôn ngữ và 

văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

2. Kỹ năng

Sinh viên phát triển các kỹ năng nghe thông tin chi tiết, nghe nhớ; kỹ thuật phiên dịch tiêu đề tin, từng phát ngôn của bản tin vắn, đoạn đàm thoại; và 

xử lý các phát ngôn từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề.

3. Thái độ

Sinh viên tự tin trong nghe, nhớ, nói tiếng Anh

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ phát ngôn.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Lý luận chính 

trị 3 (Tư tưởng 

Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Nghe C1.1 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm 

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật 

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

Sinh viên cần:

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Đọc C1.1 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật khá phức tạp. Thông qua 

các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng 

lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Nói C1.1 1. Kiến thức

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về các chủ đề: environment, education, internet, space, science fiction, property, age, etc.,

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi 

2. Kỹ năng:

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, bước đầu biết sử dụng cách nói bóng gió, bông đùa

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Viết C1.1 1. Kiến thức:

- Tổng quan về viết khoa học

- Ngôn ngữ và văn phong khoa học

- Bố cục của một bài báo cáo khoa học 

- Lưu ý về đạo văn trong viết báo cáo khoa học

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Phân tích số liệu và viết mô tả biểu bảng thống kê

- Tóm tắt được các văn bản dài.

- Viết lược khảo tài liệu

- Trích dẫn và diễn đạt lại một đoạn văn bản

- Trình bày chính xác và đúng quy ước các danh mục tài liệu tham khảo

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tư duy phản biện - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực phân tích tổng hợp

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 PPNCKH va 

GD chuyên 

ngành TA

1. Kiến thức 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu

2. Kỹ năng: 

- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp

- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát

- Viết một đề xuất nghiên cứu

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

4.  Năng lực

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Dịch văn bản 1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt 

về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như xử lý 

văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản.

4 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Từ vựng - Ngữ 

nghĩa 

1. Kiến thức: 

- Từ và các đặc điểm của từ. 

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng. 

- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói. 

2. Kỹ năng: 

 - Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên cần:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Lý luận chính 

trị 4 (Đường 

lối cách mạng 

của ĐCSVN)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Nghe C1.2 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm 

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông tin, 

nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng. 

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật 

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Nói C1.2 1. Kiến thức

Kết thúc môn học sinh viên có thể

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, đưa ra 

lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi 

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn.

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp.

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, các nói bóng gió, bông đùa

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn, giải thích từ ngữ.

3. Thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập.

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ.

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh.

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Đọc C1.2 1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. Thông qua các 

tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn.

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan 

điểm của người viết.

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng.

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Viết C1.2 1. Kiến thức

Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm được:

- Cấu trúc của một bài báo cáo khoa học

- Ngôn ngữ dùng để viết báo cáo khoa học

- Đề cương của một bài báo cáo khoa học

- Nội dung bản tóm tắt một bài báo cáo khoa học

2. Kỹ năng:

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

- Phân tích số liệu, trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, chặt chẽ để thể hiện những lập luận phức tạp kèm theo minh chứng cụ thể

- Đánh giá, phân tích tư liệu, bình luận rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với độ dài nhất định và vốn từ vựng phong phú.

- Tự tin viết báo cáo khoa học và khóa luận tốt nghiệp

- Tóm tắt báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp)

3. Thái độ:

- Tinh thần say mê, trung thực và yêu khoa học

- Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

- Tự giác, ham học hỏi và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

4. Năng lực:

- Năng lực tự thu thập tài liệu và xử lý thông tin, dữ liệu

- Năng lực nghiên cứu độc lập

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tóm tắt tư liệu

- Năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

782



49 Dụng học (TC) 1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, và các hướng 

nghiên cứu chính trong ngữ dụng

học. 

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba nhân tố này trong 

nghiên cứu ngôn ngữ. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa thanh, hiểu thế 

nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp 

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội thoại (hàm ý) và 

hàm nghĩa. 

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời và hành động 

mượn lời).

2. Kỹ năng: 

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không xác định; phân 

biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ. 

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu.

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu. 

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động mượn lời… 

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Tiếng Anh du 

lịch (TC)

1. Kiến thức: 

Sinh viên nắm vững những tri thức cơ bản trong ngành du lịch, có khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ, khái niệm trong du lịch, có kỹ năng và ý 

thức vận dụng đuợc các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch, biên dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành du lịch.

2. Kỹ năng: 

- Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến vấn đề 

đã học.

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực chuyên sâu về 

sử dụng ngôn ngữ du lịch của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Tiếng Anh 

kinh tế (TC)

1. Kiến thức: 

Trên nền các chủ đề và ngữ cảnh được biện soạn trong giáo trình chính, sinh viên có thêm những kiến thức nhất định về các hoạt động trong môi 

trường kinh doanh thương mại như: kinh doanh trực tuyến (selling online), marketing, quản lý nhân sự (managing people), đề ra và thực hiện một kế 

hoạch (planning), cách giải quyết các mâu thuẫn trong một công ty (conflict). Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, 

khái niệm, cấu trúc tương đối phức tạp vào biên dịch, phiên dịch các tài liệu liên quan đến kinh tế, thương mại.

2. Kỹ năng: 

Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và thông qua những tình huống (case study) được giới thiệu trong giáo trình, 

sinh viên có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại, phát triển được nghiệp vụ thương mại 

như soạn thảo thư điện tử (an email); viết thư (a letter); viết báo cáo (a report); viết kiến nghị a recommendation); viết tài liệu quảng cáo trong hoạt 

động kinh doanh (a sales leaflet) và có thể thảo luận và trình bày các chủ đề có liên quan đến kinh tế thương mại.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong kinh tế thương mại, tư duy thương mại. Từ đó, sinh viên dần hình thành 

những năng lực chuyên sâu về sử dụng ngôn ngữ thương mại của một Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Dịch ngôn bản 1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong 

tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và xử lý các ngôn 

bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phon

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Văn hóa Anh 

Mỹ (TC)

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, giáo 

dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với các vai trò như 

quản lý một tập thể nhỏ… 

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm

3. Thái độ

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Giao tiếp liên 

văn hóa (TC)

1.  Kiến thức: 

Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa.

2. Kĩ năng: 

Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa.

3. Thái độ: 

Định hướng hành vi giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Phân tích diễn 

ngôn (TC)

1. Kiến thức:

 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con người sử dụng 

ngôn ngữ để giao tiếp, những mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp nhận, chu cảnh giao tiếp và các 

kiến thức liên quan.

2. Kỹ năng:

 Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình học tập 

cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một 

Phiên dịch viên trong tương lai.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Ngôn ngữ so 

sánh đối chiếu 

(TC)

1. Kiến thức: 

Nắm vững các ngôn ngữ; phân ngành ngôn ngữ; phân ngành ngôn ngữ so sánh, đối chiếu; ứng dụng của ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu; cơ sở, 

hướng tiếp cận, nguyên tắc và phạm vi của việc so sánh, đối chiếu.

2. Kỹ năng: 

Hình thành kỹ năng so sánh, đối chiếu để tìm ra tương đồng và dị biệt cũng như các chuyển di tích cực và tiêu cực phục vụ cho dịch thuật và dạy học.

3. Thái độ: 

Định hướng được việc tự nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng so sánh, đối chiếu phục vụ nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Ngôn ngữ và 

văn hóa (TC)

1. Kiến thức: 

Nắm vững mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa với các lĩnh vực khác.

2. Kỹ năng: 

Hình thành được phương pháp thụ đắc và sử dụng ngôn ngữ nói, viết quy phạm, dịch thuật.

3. Thái độ: 

Định hướng được hướng tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ phục vụ giao tiếp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi trường văn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Văn học Anh 

(TC)

1. Kiến thức

- Cókiến thức cơ bản về văn học Anh

- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc Anh

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh nói riêng và văn học nói chung

2. Kỹ năng

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể:

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích

3. Thái độ

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh 

viên

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy tư duy độc lập, 

xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong kiểm tra; từ đó hình thành ý 

thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Nghiên cứu 

hành động (TC)

1. Kiến thức:

Nắm được các loại hình nghiên cứu; lịch sử, các loại và lợi ích của nghiên cứu hành động.

2. Kỹ năng:

 Hình thành kỹ năng tiến hành nghiên cứu hành động độc lập hoặc tập thẻ theo từng cấp.

3. Thái độ: 

Chủ động nghiên cứu hành động để phát triển.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng.

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng nghiên cứu hành động theo quy trình.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Dịch văn bản 

chuyên sâu

1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt 

về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản chuyên sâu về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng 

như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản chuyên sâu.

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Dịch ngôn bản 

chuyên sâu

1. Kiến thức:

Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong 

tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá.

2. Kỹ năng

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và xử lý các ngôn 

bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.

3. Thái độ

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 

4. Năng lực

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Thực tập 

chuyên ngành 1

3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập

63 Tâm lý học 

khách hàng 

(TC)

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, một nội dung trong chuyên ngành hẹp của tâm lý học quản trị kinh doanh. Ba chương của 

môn học là 3 nội dung lớn gồm khái quát về tâm lý học khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng và tâm lý một số nhóm khách hàng cơ bản. 

2. Kỹ năng: 

Phân tích đặc điểm tâm lý khách hàng và thực hành xử lý các tình huống phản ánh tâm lý của khách hàng. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các 

kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức môn tâm lý khách hàng với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong lĩnh vực kinh doanh và thể hiện sự tích cực khi tham gia tìm hiểu. 

4. Năng lực : 

Giúp sinh viên định hướng dần sự lựa chọn các chuyên ngành cụ thể của ngành Tâm lý học để từ đó tập trung vào phát triển kiến thức và kỹ năng 

theo hướng lựa chọn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Quản lý dự án 

dịch thuật (TC)

1. Kiến thức

Kết thúc khóa học, người học có kiến thức về quy trình quản lý dự án dịch thuật bao gồm các vấn đề như tiếp xúc khách hàng; tiếp nhận hoặc phân 

bổ dự án mới; phân tích dữ liệu cơ sở và xác định dự án dịch; báo giá sơ bộ; lên lịch trình dự án; tiến hành dự án dịch. Người học cũng được trang bị 

thêm kiến thức về làm việc nhóm; quan hệ với khác hàng; quan hệ giữa nhà quản lý dự án với người dịch. Người học sẽ nắm được những bước chuẩn 

bị cơ bản để thực hiện được một dự án dịch thành công. 

2. Kỹ năng

Kết thúc khóa học người học sẽ có kỹ năng cơ bản liên quan đến quản lý dự án dịch thuật như phân tích yêu cầu của dự án; phân tích dự liệu cơ cở 

cần thiết; báo giá; lên lịch trình dự án; quản lý tài liệu; làm việc nhóm; liên lạc với khách hàng...

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm, theo cặp cũng như diễn thuyết trước nhóm, trước lớp. 

Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có tác phong làm việc đúng hạn và biết chịu trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Năng lực 

Kết thúc khóa học, người học tăng cường thêm năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thông qua việc quản lý chất lượng dịch thuật. Người học 

còn phát triển thêm năng lực quản lý; làm việc nhóm và năng lực giao tiếp với khách hàng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Thực tập 

chuyên ngành 2

4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập
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66 Kỹ năng sử 

dụng tiếng Anh

1. Đọc

1.1. Kiến thức

Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó.

1.2. Kĩ năng

+ Đọc lấy thông tin và lập luận

- Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, xác định được 

các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng.

+ Đọc tìm thông tin

- Có thể đọc lướt nhanh các văn bản dài và phức tạp để định vị được các thông tin hữu ích.

- Có thể nhanh chóng xác định nội dung và mức độ hữu ích của các bài báo và các bản báo cáo liên quan đến nhiều loại chủ đề chuyên môn để quyết 

định xem có nên đọc kỹ hơn hay không.

+ Đọc văn bản giao dịch

- Có thể hiểu các loại thư từ, tuy nhiên đôi lúc phải sử dụng từ điển.

- Có thể hiểu tường tận các bản hướng dẫn dài, phức tạp về một loại máy móc hay quy trình mới, kể cả không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của 

mình, tuy nhiên vẫn cần đọc lại các đoạn khó.

+ Đọc xử lý văn bản

Có thể tóm tắt các đoạn văn bản dài, khó.

1.3. Thái độ

Sinh viên học tập nghiêm túc, hăng say, có mục tiêu cụ thể, tích cực trong các hoạt động cá nhân cũng như trao đổi, thảo luận theo cặp, theo nhóm.

2. Viết

2.1. Kiến thức

Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho 

bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp.

2.2. Kỹ năng

- Viết sản sinh: Viết sáng tạo

Có thể viết những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù hợp với độc 

giả.

- Viết sản sinh: Viết báo cáo và tiểu luận

Có thể viết những bài bình luận rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ về những chủ đề phức tạp, nhấn mạnh những điểm quan trọng nổi bật có liên quan.

Có thể viết triển khai ý và bảo vệ quan điểm của mình với độ dài nhất định, với các ý kiến, lập luận và các minh chứng cụ thể.

- Viết tương tác: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết tương tác

Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác, liên kết người đối thoại một cách linh hoạt và hiệu quả.

- Viết tương tác: Thư từ giao dịch

Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác trong các thư tín cá nhân, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả, bao gồm thể hiện các cung bậc cảm 

xúc, cách nói bóng gió và bông đùa.

- Viết tương tác: Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu

Có thể viết các ghi chú truyền đạt thông tin đơn giản về những nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên và những người thường 

gặp trong cuộc sống hằng ngày, làm rõ được các điểm quan trọng trong tin nhắn.

Có thể hiểu các tin nhắn có nội dung yêu cầu hoặc giải thích vấn đề.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Biên dịch 

chuyên ngành 

tiếng Anh

1. Kiến thức:

- Học phần Biên dịch chuyên ngành (Dịch Anh Việt – Việt Anh) trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về lý thyết dịch – phương pháp 

dịch, kỹ thuật dịch – và chủ yếu thực hành biên dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Anh.

2. Kỹ năng:

- Phát triển các kỹ năng biên dịch tài liệu chuyên ngành ở sinh viên

- Học phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao kĩ năng đọc – hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ pháp, tiếp tục phát triển các kĩ năng từ 

vựng, vận dụng và phát triển kiến thức về cở sở văn hóa Việt Nam và cơ sỏ văn hóa Anh – Mỹ.

3. Thái độ:

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực:

- Học hết 04 tín chỉ Biên dịch chuyên ngành, sinh viên biên dịch tốt được các văn bản chuyên ngành hẹp, chuyên sâu.

- Các mảng chuyên ngành mà sinh viên sẽ được trau dồi gồm: Đất nước con người, giáo dục, kinh tế, môi trường, công nghệ thông tin….

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Phiên dịch 

chuyên ngành 

tiếng Anh

1. Kiến thức:

- Học phần Phiên dịch chuyên ngành tiếng Anh (Dịch Anh Việt – Việt Anh) trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về phương pháp dịch, 

kỹ thuật dịch – và chủ yếu thực hành phiên dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Anh.

2. Kỹ năng:

- Phát triển các kỹ năng phiên dịch tài liệu chuyên ngành ở sinh viên

- Học phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao kĩ năng nghe – hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ âm, tiếp tục phát triển các kĩ năng từ 

vựng, vận dụng và phát triển kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội…để phiên dịch hiệu quả.

3. Thái độ:

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực:

- Học hết 04 tín chỉ Phiên dịch chuyên ngành tiếng Anh, sinh viên phiên dịch tốt được các văn bản chuyên ngành hẹp, chuyên sâu.

- Các mảng chuyên ngành mà sinh viên sẽ được trau dồi gồm: Sức khỏe-y tế, giáo dục-đào tạo, kinh tế, môi trường khí hậu, công nghệ thông tin, giải 

trí, thể thao….

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8.3

1 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Ngôn ngữ Trung Quốc
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3 Tiếng Anh A2 

1

1. Mục tiêu môn học.

Học xong học phần tiếng Anh A2.1, sinh viên có thể:

- Hiểu được những câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày; 

- Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp;

- Miêu tả một cách đơn giản về bản thân và về các hoạt động và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình;

- Nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, kiến thức đất nước học, phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ, từ đó giúp sinh viên tự tin 

và say mê học tập, trau dồi kiến thức.

2. Kiến thức: 

2.1. Về kiến thức ngôn ngữ

Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

phát âm tương đối rõ ràng dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và thường cần thương lượng để người tham gia hội thoại có thể hiểu. 

Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Có vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình huống giao tiếp hàng ngày: thông tin cá nhân, thói quen, nhu cầu, sở thích, hỏi đáp về 

những thông tin đơn giản;

- Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức.

Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc. 

3. Các kỹ năng ngôn ngữ

+ Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Hiểu những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc cụ thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

- Hiểu được các bài đọc ngắn, đơn giản gồm những từ vựng được sử dụng với tần suất cao.

- Đọc hiểu thư tín đơn giản về những chủ đề quen thuộc;

- Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể và dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản hàng ngày như quảng cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách … ;

- Đọc hiểu những biển thông báo hàng ngày ở những nơi công cộng, ví dụ trên đường phố, quán ăn, nhà ga, nơi làm việc, biển chỉ đường, thông báo, 

các biển báo nguy hiểm… ; 

- Đọc hiểu luật lệ và quy định khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản. 

+ Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Nghe những cụm từ, những cách diễn đạt liên quan đến cuộc sống hàng ngày như (các thông tin cá nhân, gia đình, mua bán, công việc, …) khi 

người nói nói rõ ràng và chậm rãi;

- Hiểu chủ đề mà người khác đang thảo luận khi họ nói một cách rõ ràng, chậm rãi;

- Hiểu được nội dung chính trong các thông báo hay chỉ dẫn đơn giản; 

- Hiểu và nhận biết được một số thông tin đơn giản trình bày trên đài/TV khi những thông tin đó liên quan đến những chủ đề gần gũi hàng ngày và 

nội dung được phát với tốc độ chậm. 

+ Kỹ năng nói

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tiếng Việt 

thực hành

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Nghe HSK1 1. Kiến thức : Giới thiệu hệ thống thanh mẫu, vận mẫu , thanh điệu, âm tiết, từ đơn từ ghép. Luyện cách phát âm, nhận biết phân biệt những âm gần 

giống nhau, những âm bật hơi và không bật hơi, nghe những câu đối thoại đơn giản và thực hiện các bài tập.

2. Về kỹ năng: Học sinh thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các âm đơn, các từ và bắt đầu nghe hiểu các câu cơ bản, những đối thoại đơn 

giản trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán.

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có 

thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông 

qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Nói HSK1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống ngữ âm tiếng Hán hiện đại, học được cách phát âm các thanh mẫu, vận mẫu, thanh 

điệu và biến điệu trong hệ thống ngữ âm. Nắm được cách biểu đạt các sắc thái tình cảm khác nhau qua ngữ điệu lời nói. 

2. Kỹ năng: Sinh viên phát âm chuẩn, có thể đặt câu, thực hành hội thoại các chủ đề cơ bản trong giao tiếp hàng ngày

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ 

động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực: Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu ngắn, tương đương HSK1

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Đọc HSK1 1  Kiến thức: Môn đọc hiểu 1 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm:

kinh tế, xã hội, gia đình, văn hoá, ngôn ngữ, giao thông, môi trường, giáo dục, đất nước, con người Trung Quốc... từ đó, rút ra những bài học giáo 

dục đạo đức, lối sống cho người học.

2. Kỹ năng: Môn đọc hiểu 1 ngoài việc cung cấp những kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, còn rèn luyện cho người học kỹ năng đọc hiểu trình độ sơ 

cấp, kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin, các câu dài nhiều thành phần phức tạp... Từ đó, nâng cao năng lực tư duy 

bằng ngôn ngữ Hán cho người học.

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Viết HSK1 1. Kiến thức

Sinh viên nắm chắc các quy tắc viết chữ Hán, và có thể viết chuẩn xác theo đúng thứ tự các nét.Ghi nhớ từ mới và đặt câu với các từ mới trong  giáo 

trình Hán Ngữ,nắm được cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Hán, cách sử dụng của từ vựng giai đoạn sơ cấp và các hiện tượng ngữ pháp căn bản.

2. Kỹ năng

Viết chuẩn chữ Hán theo đúng thứ tự các nét. Ghi nhớ cách viết và đặt câu với các từ mới trong bài

3. Thái độ: sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ 

động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Viết và đặt câu với các câu ngắn hoặc đoạn văn ngắn, tương đương HSk1

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Tin học 1. Kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau:

-  Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác 

các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản 

hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả;

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống kê và xử 

lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.

- Có ý thức tôn trọng bản quyền;

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, Năng lực tìm 

hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội)

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục)

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học)

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, Năng lực sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá)

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông)

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Lý luận chính 

trị 1

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Tiếng Anh A2 

2

1. Kiến thức: 

     Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn

- Tương lai gần

- Tương lai đơn

- Hiện tại tiếp diễn

- Hiện tại hoàn thành

- Tính từ so sánh

- Động từ nguyên thể

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2. Kỹ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Nghe HSK2 1. Kiến thức : Cung cấp những kiến thức về văn hoá xã hội Trung Quốc thông qua những bài  nghe đơn giản, những đoạn đối thoại ngắn hoặc những  

đoạn độc thoại.

2. Về kỹ năng: SV thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt  các từ có cấu trúc ngữ âm phức tạp và nghe hiểu các câu cơ bản, những đối thoại 

đơn giản trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán, rèn luyện khả năng nắm bắt thông tin đơn giản thông qua nghe giảng viên nói hoặc nghe băng ghi 

âm. Thực hiện các bài tập nghe hiểu trong thời gian quy định, đưa ra đáp án ngay dưới hình thức nói hoặc viết

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có 

thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông 

qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc.

4. Năng lực:  Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Nói HSK2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các mẫu câu thường gặp. Từ đó vận dụng để đặt cầu và giao tiếp được các tình huống trong 

sinh hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên v..v…

2. Kỹ năng: Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách xử dụng những 

phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình bày vấn đề tương tự gặp phải 

trong cuộc sống một cách logich với tốc độ gần với tốc độ nói trong giao tiếp thông thường; Biết cách bảo vệ quan điểm của bản thân, phản bác các 

quan điểm trái ngược trong khi tranh luận các vấn đề. 

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ 

động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực: Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK2

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Đọc HSK2 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 2 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm : gia đình, bạn bè, học tập, những vấn đề trong xã 

hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao tiếp bổ ích cho bản thân.

2. Kỹ năng: Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá 

ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng Trung Quốc 2 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, phân 

tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng 

Hán nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho người học.

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Viết HSK2 1. Kiến thức

- Người học nắm được tất cả các hiện tượng ngữ pháp căn bản trong tiếng Hán, bước đầu làm quen với cách sử dụng và phân biệt cách dùng, ý nghĩa 

của những từ ngữ trọng điểm phức tạp. 

2. Kỹ năng

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học. 

- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo trình ( hoàn 

thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các bài tập ở các giáo trình tham khảo, từ 

đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp cụ thể (thông qua hình thức viết ).

3. Thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ động tích cực 

đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Đặt câu và  viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk2

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Lý luận chính 

trị 2

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Ứng dụng 

CNTT trong 

ngành tiếng 

Trung

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được thông tin về một số phần mềm và các ứng dụng di động chuyên dùng cho học tập ngôn ngữ Trung Quốc (bộ gõ, 

font chữ, từ điển); một số trang thông tin hữu ích phục vụ học tập ngôn ngữ Trung Quốc; phần mềm dùng cho nghiên cứu khoa học và luận văn, phần 

mềm hỗ trợ thuyết trình.

2. Kỹ năng: Có kĩ năng sử dụng thành thạo bộ gõ, biết sử dụng các phần mềm và ứng dụng chuyên dùng, biết tra cứu và khai thác thông tin liên quan 

đến việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc. Tích cực sử 

dụng và tự tìm hiểu thêm về các ứng dụng Công nghệ Thông tin phục vụ công việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung).

-  Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng ứng dụng Công nghệ Thông tin vào học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc, bao gồm năng lực sử dụng 

phần mềm tiện ích cơ bản, năng lực tra cứu khai thác thông tin, năng lực sử dụng phần mềm chuyên dụng.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Nghe HSK3 1. Kiến thức : Môn Nghe 3 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản đề cập đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống bao gồm: giáo 

dục, hôn nhân gia đình, ngôn ngữ văn hóa, lịch sử, v..v....Trên cơ sở là môn Nghe 2, môn Nghe 3 với trình độ trung cấp sẽ củng cố và bổ sung cho 

người học những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong các môn học khác thông qua hình thức nghe.

2. Kỹ năng : Môn Nghe 3 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống thì mục đích chính là rèn luyện 

kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng thu thập, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin cho người học thông qua các hình thức bài tập đa dạng như nghe câu, 

đoạn văn, hội thoại…..

3. Thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có 

thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông 

qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Nói HSK3 1. Kiến thức: Nói lưu loát, có ý, theo nội dung của bài khoá ( bám sát các bài tập nói của mỗi bài). Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình 

huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội. 

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội ( Ví dụ như phụ nữ, gia 

đình…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp 

3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập.

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK3

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Đọc HSK3 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 3 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm : gia đình, bạn bè, học tập, những vấn đề trong xã 

hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao tiếp bổ ích cho học sinh.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như 

đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng 

Trung Quốc 3 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn 

văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho người học.

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4. Năng lực Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Viết HSK3 1. Kiến thức

- Nắm được cấu trúc các loại câu, cách miêu tả trần thuật 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thực hiện trong từng bài 

- Nắm vững các loại hình bài tập viết tổng hợp  

2. Kỹ năng

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học. 

- Ngườ i học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo trình (phối hợp 

từ, hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các bài tập ở các giáo trình tham 

khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp cụ thể thông qua hình thức viết .

3.Thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ động tích cực 

đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Đặt câu và  viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk3

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức chung về dịch thuật như khái niệm dịch thuật, chức năng, các loại dịch thuật, các bước tiến 

hành dịch thuật…

2. Kỹ năng: Khi đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản về dịch thuật, có thể bước đầu vận dụng những kiến thức về dịch thuật vào trong quá trình 

thực hành dịch

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của Lý thuyết dịch đối với hoạt động thực hành dịch trong thực tế. Biết kết hợp, vận dụng những lý 

thuyết về dịch thuật vào trong hoạt động dịch thuật trong thực tế

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực sử dụng các lý thuyết dịch vào trong hoạt động thực hành dịch

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Phiên dịch 1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức ban đầu về phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng: Bước đầu thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch nói Trung – Việt, Việt - Trung

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Phương pháp 

NCKH trong 

ngành tiếng 

Trung

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về “khoa học”, “nghiên cứu khoa học”, một số phương pháp nghiên cứu khoa học, các bước 

tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể.

2. Kỹ năng: Bước đầu hình thành các kĩ năng cụ thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học: kỹ năng xác định đề tài, kỹ năng tìm tài liệu, kĩ năng đọc tài 

liệu, kĩ năng tổng hợp - phân tích, kĩ năng điều tra xã hội…

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong hoạt động học tập và trong cuộc sống, có thái độ tích cực tìm hiểu, phân 

tích những vấn đề phát sinh trong học tập và cuộc sống một cách khoa học, biện chứng, tích cực tư duy theo hướng khoa học.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực tư duy khoa học, năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực đặc thù: năng lực nhận diện, phân biệt các vấn đề khoa học trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc; năng lực tổ chức, thực 

hiện một đề tài khoa học thuộc phạm vi ngành ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Nghe HSK4 1. Kiến thức: Môn nghe hiểu 4 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống xã hội, ngôn ngữ 

văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn từ về những mảng được coi là khó 

như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử dụng 

thành thạo các kết cấu ngữ pháp.

2. Về kỹ năng: Môn nghe hiểu 4 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là rèn luyện kỹ năng 

nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp phức tạp hơn nên yêu cầu học sinh 

khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài tập liên quan một cách nhanh và chính xác.

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có 

thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông 

qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Nói HSK4 1. Kiến thức: Nói lưu loát, có ý, theo nội dung của bài khoá ( bám sát các bài tập nói của mỗi bài). Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình 

huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội. 

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội ( Ví dụ như phụ nữ, gia 

đình, môi trường…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp 

3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập.

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK4

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Đọc HSK4 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 4 cung cấp cho người Hiểu và sử dụng được các từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài, học những tri thức trong 

cuộc sống, bao gồm : gia đình, bạn bè, học tập, những vấn đề trong xã hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo 

dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao tiếp bổ ích cho học sinh.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như 

đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng 

Trung Quốc 4 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn 

văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho người học.

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Viết HSK4 1. Kiến thức

- Nắm được cấu trúc các loại câu, cách miêu tả trần thuật 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thực hiện trong từng bài 

- Nắm vững các loại hình bài tập viết tổng hợp  

2. Kỹ năng

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học. 

- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo trình (phối hợp 

từ, hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các bài tập ở các giáo trình tham 

khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp cụ thể thông qua hình thức viết .

3. Thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ động tích cực 

đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk3

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Ngữ pháp học 1. Kiến thức

- Kiện toàn kiến thức lí thuyết về hệ thống ngữ pháp tiếng Hán (từ pháp, cú pháp), củng cố vững chắc kỹ năng kỹ xảo vào việc vận dụng quy luật ngữ 

pháp tiếng Hán hiện đại trong cách dùng từ và câu.

- Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ nắm được tiếng Hán một cách chủ động, nhuần nhuyễn, linh hoạt hơn, biết cách tự điều chỉnh tránh các lỗi sai thường 

mắc khi học.

- Tạo cơ sở vững chắc cho môn Dịch Hán - Việt, Việt - Hán

2. Kỹ năng

- Tạo cho người học khả năng nhận biết các đơn vị ngữ pháp, nhận biết và phân biệt được chức năng của từ trong câu, phân biệt được các loại cụm 

từ, các loại câu, cấu trúc câu …, từ đó có thể hiểu một cách chính xác nghĩa biểu đạt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Trung Quốc.

3. Thái độ

- Rèn luyện thái độ tự giác trong học tập, nghiên cứu; tác phong nghiêm túc.

4. Năng lực 

- Năng lực lĩnh hội và lý giải vấn đề, để hiểu bản chất của từng hiện tượng ngữ pháp

- Năng lực so sánh đối chiếu, để so sánh đối chiếu ngữ pháp tiếng Hán với tiếng Việt, từ đó tìm ra những ảnh hưởng tiêu cực tích cực của tiếng Việt 

với việc học tiếng Hán; đồng thời để sửa lỗi sai ngữ pháp mà học sinh thường mắc phải từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

811



33 Lý luận chính 

trị 3 (Tư tưởng 

Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Nghe HSK5 1 1. Kiến thức : Môn nghe hiểu 5.1 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống xã hội, ngôn 

ngữ văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn từ về những mảng được coi 

là khó như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử 

dụng thành thạo các kết cấu ngữ pháp.

2. Về kỹ năng : Môn nghe hiểu 5.1 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là rèn luyện kỹ 

năng nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp phức tạp hơn nên yêu cầu học 

sinh khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài tập liên quan một cách nhanh và chính xác.

3. Về thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ 

túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung 

Quốc và văn hoá Trung Quốc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Nói HSK5 1 1. Kiến thức: Nói lưu loát, đưa ra ý kiến quan điểm, biểu đạt thành đoạn theo từng chủ đề của bài khoá ( bám sát các bài tập nói của mỗi bài). Biết 

vận dụng tri thức của bài để nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội. 

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội ( Ví dụ như Gia đình, xã 

hội, hôn nhân, công việc…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp 

3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập.

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK5

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Đọc HSK5 1 1. Kiến thức: Môn đọc hiểu 5.1 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học một khối lượng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nhất định, hệ thống từ chuyên 

ngành và những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: môi trường, du học, sinh hoá, kinh tế, xã hội, hôn nhân gia đình, đời sống hàng ngày, lịch 

sử Trung quốc, vấn đề việc làm, ngôn ngữ và văn hoá ẩm thực, giao thông, giáo dục

2. Kỹ năng: Chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cao cấp, kỹ năng xử lý, phán đoán, phân tích và tổng hợp thông tin cho người học. Rèn 

luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt).

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Viết HSK5 1 1. Kiến thức

Nắm được phương pháp và cách thức viết của một số chủ điểm cụ thể (thư tín, ứng dụng…) 

2. Kỹ năng

Bồi dưỡng và hình thành kỹ năng viết cho sinh viên 

3. Thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ động tích cực 

đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Viết được đoạn văn hoặc bài văn theo chủ đề, tương đương HSk5

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Tiếng Trung 

kinh tế

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực kinh tế

2. Kỹ năng: Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực kinh tế

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ, và nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung kinh tế 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu;

- Năng lực đặc thù: năng lực nghe, nói, đọc viết, dịch tiếng Trung kinh tế

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

(Chọn 1trong 

2)

Tiếng Trung 

du lịch khách 

sạn

Tiếng Trung du lịch khách sạn

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch

2. Kỹ năng: Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ, và nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung du lịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu;

- Năng lực đặc thù: năng lực nghe, nói, đọc viết, dịch tiếng Trung du lịch

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiếng Trung 

Quốc cổ đại

Tiếng Trung Quốc cổ đại

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức văn ngôn, giúp họ có điều kiện giải quyết được những trở ngại về các văn bản cổ, hiểu rõ nguồn gốc 

chữ Hán phồn thể, nắm vững âm Hán - Việt, thông qua văn bản dịch được những điển cổ điển tích, lí giải thành ngữ tục ngữ cổ người Trung Quốc 

hay sử dụng. 

2. Kỹ năng: Thông qua văn bản giúp sinh viên ghi nhớ nội dung văn bản chữ phồn thể và giản thể, biết tóm tắt ý chính, khái quát nội dung văn bản, 

thảo luận, làm việc theo nhóm. Có kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin trong các văn bản Hán cổ.

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, học và đọc nhiều tài liệu liên 

quan đến văn hóa, văn tự Trung Quốc cổ đại. 

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 2 HK5
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40 Ngôn ngữ học 

đối chiếu

1. Kiến thức

- Hiểu và tìm ra những nét giống nhau và khác nhau trong tiếng Hán cổ và hiện đại, nhằm giúp sinh viên hiểu sâu thêm tiếng Hán hiện đại, giúp sinh 

viên có khả năng đọc để tìm hiểu tiếng Hán cổ đại.

- Có thể tìm ra sự khác biệt giữa hai hệ thống ngôn ngữ Hán và Việt ở các bình diện Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng.

- Thông qua phân tích đối chiếu hai loại ngôn ngữ, vạch ra quan hệ đối xứng các thành phần kết cấu, trên cơ sở đó sắp xếp các nội dung chuyển dịch 

hai thứ tiếng, giúp sinh viên có kỹ năng dịch tốt hơn, tránh được những lỗi thường mắc do sự can thiệp của tiếng mẹ đẻ.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu thông qua việc tìm hiểu, so sánh, đối chiếu về ngôn ngữ giữa tiếng Hán và tiếng Việt.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thông qua bài tập lớn trong học kỳ.

3. Thái độ

- Sinh viên sẽ được rèn luyện thái độ tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu, vì đây là môn học cần phải bổ sung thêm rất nhiều kiến thức ngoài 

giờ học trên lớp.

- Sinh viên cũng được rèn luyện thái độ đánh giá, nhận xét khách quan, để giúp ích cho công việc sau này của các em.

4. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực hình thành tư duy phản biện, tư duy khoa học; năng lực làm việc nhóm;

- Năng lực đặc thù: năng lực tổ chức tiến hành nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ trên các phương diện khác nhau: đối chiếu đơn ngôn ngữ lịch 

đại; đối chiếu đa ngôn ngữ đồng đại; đối chiếu đa phương diện…

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Lý luận chính 

trị 4 (Đường 

lối cách mạng 

của ĐCSVN)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Nghe HSK5 2 1. Kiến thức: Môn nghe hiểu 5.2 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống xã hội, ngôn 

ngữ văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn từ về những mảng được coi 

là khó như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử 

dụng thành thạo các kết cấu ngữ pháp.

2. Về kỹ năng: Môn nghe hiểu 5.2 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là rèn luyện kỹ năng 

nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp phức tạp hơn nên yêu cầu học sinh 

khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài tập liên quan một cách nhanh và chính xác.

3. Về thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ 

túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung 

Quốc và văn hoá Trung Quốc.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Nói HSK5 2 1. Kiến thức

- Nói lưu loát, đưa ra ý kiến quan điểm, biểu đạt thành đoạn theo từng chủ đề của bài khoá (bám sát các bài tập nói của mỗi bài) 

- Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội. 

2. Kỹ năng

- Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ như sự bình đẳng nam nữ, 

quan niệm về hạnh phúc, tình hình đạo đức nơi công cộng…) 

- Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp 

3. Thái độ

 Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập. 

4. Năng lực 

Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK5

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Đọc HSK5 2 1. Kiến thức: Môn đọc hiểu 5.2 tiếng Trung quốc là phần nối tiếp đọc hiểu 5.1 Ở đây, người học ngoài việc được cung cấp một khối lượng hơn từ 

vựng, từ chuyên ngành, cấu trúc ngữ pháp nhất định và những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: kinh tế, xã hội, hôn nhân gia đình, đời sống 

hàng ngày, lịch sử Trung quốc, vấn đề việc làm, ngôn ngữ và văn hoá ẩm thực, giao thông, giáo dục, v…v…… Ngoài ra, SV còn tiếp tục đi sâu tìm 

hiểu thêm ở các lĩnh vực này bằng việc tự tìm kiếm tài liệu và xử lý thông tin, tiến hành thuyết trình.

2. Kỹ năng: Chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cao cấp, kỹ năng xử lý, phán đoán, phân tích và tổng hợp thông tin cho người học. Rèn 

luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt).

3.  Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc nâng 

cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng 

Hán.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Viết HSK5 2 1. Kiến thức

Nắm được phương pháp và cách thức viết văn miêu tả người, sự vật, các  loại văn ứng dụng như bài phát biểu,thư cảm ơn, thư mậu dịch......

2. Kỹ năng

Bồi dưỡng và hình thành kỹ năng viết cho sinh viên 

3. Thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, chủ động tích cực 

đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà.

4. Năng lực 

Viết được các bài văn ngắn thuật lại về sự vật, người, cảnh vật,văn ưng dụng, thư tín. Tương đương HSk5

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Biên dịch 1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng: Bước đầu tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung - Việt, Việt - Trung

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

(Chọn 1 trong 

2)

Nghe ghi

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về lịch sử tốc kí chữ Hán, vai trò của nghe-ghi trong quá trình phiên dịch, các kiến thức cơ bản về kí hiệu viết tắt trong 

tiếng Hán, các cách thức ghi chép nhanh cơ bản.

2. Kỹ năng: 

Sinh viên có thể nắm vững và vận dụng các ký hiệu viết tắt và các kỹ năng tốc ký vào viết nhanh, ngoài ra sinh viên vận dụng được kĩ năng nghe-ghi 

để thực hành dịch, gồm dịch nói trực tiếp hoặc nghe và dịch viết.

3. Thái độ

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái 

độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen  xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt thông qua các bài dịch, phát biểu, bản tin…, trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Từ đó, sinh viên dần hình thành những 

năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai.

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Kỹ năng thuyết 

trình tiếng 

Trung

 Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Trung:

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những khái niệm chung nhất về thuyết trình, bao gồm định nghĩa, phân loại thuyết trình, các dụng cụ hỗ trợ thuyết 

trình, các bước xây dựng bài thuyết trình, các kĩ năng cần thiết có liên quan đến thuyết trình bằng tiếng Trung.

2. Kỹ năng: 

Sinh viên tự mình xây dựng được các kỹ năng sau đây:

- Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình bằng tiếng Trung.

- Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình.

- Kỹ năng thuyết trình vấn đề bằng tiếng Trung.

- Kỹ năng thảo luận và giải đáp câu hỏi sau thuyết trình bằng tiếng Trung.

- Kỹ năng theo dõi và tóm lược bài thuyết trình bằng tiếng Trung.

3. Thái độ: Hiểu được tầm quan trọng của môn học, có thái độ tích cực thực hành thuyết trình, tích cực tham gia các buổi thảo luận cần thuyết trình 

cá nhân hoặc theo nhóm.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực phối hợp làm việc nhóm; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp.

- Năng lực đặc thù: Năng lực thuyết trình các vấn đề một cách khoa học .

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 2 HK6
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48 Ngữ âm văn tự 1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về ngữ âm học, bao gồm: Các khái niệm chung, phiên âm quốc tế, phiên âm Latin tiếng 

Hán phổ thông; một số kiến thức nhất định về âm vận học. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về văn tự, trọng tâm kiến thức là Hán tự, bao 

gồm: Lịch sử phát triển, các thể chữ Hán qua từng thời kì, các cách phân loại chữ Hán phổ biến theo cấu tạo chữ.

2. Kỹ năng: Bước đầu biết đọc phiên âm quốc tế, thành thạo hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán phổ thông hiện đại (pinyin); nhận diện đúng và đọc 

chuẩn ngữ âm tiếng Hán; bước đầu phân biệt được các thể chữ từ thời Tần trở về trước (cổ văn tự), phân biệt rõ các thể chữ từ Hán trở về sau (kim 

văn tự); phân tích được cấu tạo chữ Hán.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ âm và văn tự trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc; có thái độ tìm hiểu và 

rèn luyện ngữ âm tích cực, đạt kết quả cao nhất (phân biệt và phát âm chuẩn xác); có thái độ tích cực tìm hiểu về văn tự Hán.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung).

-  Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện, phân biệt và xử lí chính xác âm tiết tiếng Hán (đọc đúng, phiên âm đúng); năng lực phân tích cấu tạo một số 

lượng chữ Hán nhất định (khoảng 1000 chữ trở lên); bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu Hán tự

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Ngữ nghĩa học 1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung nhất về ngữ nghĩa học: Các khái niệm chung (nghĩa, nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp, nghĩa 

của câu, hành động lời nói, ngữ cảnh, điều kiện chân trị…); tập trung kiến thức về từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Hán.

2. Kỹ năng: Biết nhận diện và phân tích một cách khái lược các hiện tượng ngữ nghĩa trong tiếng Hán. Biết vận dụng kiến thức ngữ nghĩa để điều tra, 

khảo sát một số hiện tượng về ngữ nghĩa trong tiếng Hán.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ nghĩa trong học tập ngoại ngữ nói chung, tiếng Trung Quốc nói riêng. Có thái độ tích cực tìm 

hiểu nghiên cứu những vấn đề về ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Trung Quốc.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung).

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện và phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Hán, năng lực vận dụng kiến thức vào học tập và nghiên 

cứu ngôn ngữ Trung Quốc.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Phân tích diễn 

ngôn

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn như phân biệt các loại diễn ngôn, hiểu về cấu trúc diễn ngôn, mạch 

lạc và liên kết trong diễn ngôn, mối quan hệ giữa phân tích diễn ngôn và phong cách học.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích các thành tố trong một diễn ngôn. Có kỹ năng ứng dụng để viết được văn bản có mạch lạc cao, phong cách thống 

nhất, liên kết chặt chẽ.

3. Thái độ: Nhận thức được sự đa dạng của diễn ngôn, nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố ngoài văn bản (ngữ cảnh rộng) đối với diễn 

ngôn. Sinh viên có thái độ tích cực nghiên cứu, phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu cho sẵn; tích cực thực hành trên văn bản.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:Nnăng lực tự học, tự nghiên cứu tài liệu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung).

- Năng lực đặc thù: Năng lực tự nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của ngôn ngữ và văn hoá Hán.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Giao tiếp liên 

văn hoá

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đặc trưng văn hoá Trung Quốc, đặc điểm ngôn ngữ Hán, mối liên quan giữa văn hoá và 

ngôn ngữ Hán, phương pháp so sánh đối chiếu văn hoá thông qua ngôn ngữ.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng so sánh đối chiếu văn hoá thông qua biểu hiện ngôn ngữ; có kỹ năng nghiên cứu giải thích mối liên quan giữa văn hoá và 

ngôn ngữ, biểu hiện của văn hoá trong ngôn ngữ.

3. Thái độ: Nhận thức được mối liên hệ chặt chẽ biện chứng giữa văn hoá và ngôn ngữ, tích cực tìm hiểu nghiên cứu các biểu hiện của văn hoá trong 

ngôn ngữ.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung).

- Năng lực đặc thù: năng lực nhận thức được mối liên hệ giữa văn hoá và ngôn ngữ, nhận thức được biểu hiện của văn hoá trong ngôn ngữ, năng lực 

nhận diện các vấn đề văn hoá đằng sau các hiện tượng ngôn ngữ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

817



52 Đất nước học 

Trung Quốc

1. Kiến thức: Giúp các em có một cái nhìn tổng quan về đất nước Trung Quốc, từ đó các em hình thành cách ứng xử phù hợp với văn hóa Trung Hoa. 

Cụ thể: 

- Về địa lý: Cung cấp những kiến thức về địa lý, biển đảo, địa hình, sông hồ, khí hậu, tài nguyên và địa lý hành chính của Trung Quốc.

- Về lịch sử: Cung cấp kiến thức lịch sử Trung Quốc cổ đại (từ thời nguyên thủy đến giữa nhà Thanh), cận đại (từ chiến tranh Nha phiến 1840 đến 

trước phong trào Ngũ Tứ), hiện đại (từ 1919 đến 1949), đương đại (từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập cho tới nay)

- Về chính trị: cung cấp kiến thức về chế độ đại hội đại biểu, chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo đa đảng hợp tác, chế độ Hiệp thương chính trị nhân dân.

- Về dân tộc: cung cấp kiến thức về số lượng, số dân, nơi cư trú, đặc điểm xã hội văn hóa của các dân tộc tại Trung Quốc.

- Về tư tưởng: cung cấp kiến thức về các triết gia và các trường phái tư tưởng cổ đại Trung Hoa, như Khổng Tử và Nho giáo, Lão Tử và Đạo giáo 

v.v…

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng diễn đạt hiểu biết của mình về đất nước Trung Quốc. Quan trọng hơn nữa là rèn luyện kỹ năng tìm hiểu 

địa lý, lịch sử, chính trị, dân tộc, tư tưởng cổ đại Trung Quốc thông qua việc tự đọc sách, tự nghiên cứu. Rèn luyện khả năng tư duy độc lập của sinh 

viên.

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của môn học này vì nó cung cấp cho các em rất nhiều kiến thức về đất nước sản sinh ra ngôn 

ngữ mà các em đang theo học. Đặt nền móng để các em tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn khi chuyển lên các bậc học cao hơn như cao học hay 

nghiên cứu sinh.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực làm việc nhóm; năng lực xử lí tài liệu;

- Năng lực đặc thù: năng lực phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân văn hoá lịch sử của các hiện tượng trong xã hội Trung Quốc nói riêng và xã hội loài 

người nói chung.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Biên dịch 2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng:  tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 (Chọn 1 trong 

2)

Văn học Trung 

Quốc

Văn học Trung Quốc

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung văn học Trung Quốc, các tác giả và tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử, 

nắm được các khía cạnh tư tưởng, nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm văn học và thi ca tiêu biểu..

2. Kỹ năng: Bước đầu xây dựng kỹ năng cảm thụ, phân tích, bình giảng các tác phẩm văn học và thi ca cổ đại (văn ngôn); có kỹ năng cảm thụ, phân 

tích tương đối mạch lạc về các tác phẩm văn học đương đại (bạch thoại). Bước đầu cảm thụ và sử dụng được một số từ ngữ, cách diễn đạt mang tính 

văn chương.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của thi ca và văn học trong việc học tập và tìm hiểu về ngôn ngữ Trung Quốc, nhìn nhận được vẻ đẹp 

nghệ thuật và tư tưởng của các tác phẩm văn học, thi ca tiêu biểu của Trung Quốc, tích cực tìm hiểu, cảm thụ các tác phẩm khác.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp đa văn hoá.

- Năng lực đặc thù: Năng lực cảm thụ thi ca và văn học, năng lực sử dụng kiến thức về văn học Trung Quốc trong giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Dụng học Ngữ Dụng Học:

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung về ngữ dụng học, những khái niệm như ngữ cảnh, hàm ý hội thoại, tiền giả định, kết cấu 

hội thoại, hành động lời nói.

2. Kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng phân tích các yếu tố ngữ dụng học trong lời nói (tiếng Trung), có kĩ năng vận dụng ngữ cảnh, tiền giả định vào giao 

tiếp trong tiếng Trung.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ dụng trong giao tiếp tiếng Trung, có thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn 

đề liên quan đến ngữ dụng học.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp.

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ thông qua kiến thức ngữ dụng học.

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Thực tập 

chuyên ngành 1

3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập

56 Phiên dịch 2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng: Nâng cao khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch nói Trung - Việt, Việt - Trung

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Thực tập 

chuyên ngành 2

4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo thực tập

58 Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 4 HK8
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59 Kỹ năng sử 

dụng tiếng 

Trung Quốc

1. Kiến thức: Trình độ đạt được: Cao cấp

Phát triển kỹ năng Đọc, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng để đạt trình độ HSK5 theo tiêu chuẩn Kỳ thi năng lực Hán ngữ.

Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản với phạm vi rộng, bao quát nhiều lĩnh vực. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó 

khăn trong việc dùng từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hiệu quả, phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể 

viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết các chủ đề từ đơn giản đến tương đối phức tạp, sử dụng tốt các từ nối và công cụ liên kết.

2. Viết:

- Kiến thức: Có thể căn cứ vào các hiện tượng ngữ pháp để tổ hợp những từ riêng lẻ thành câu hoàn chỉnh. Có thể dựa vào những từ ngữ cho sẵn để 

viết bài chi tiết, bố cục chặt chẽ về những chủ đề liên quan tới sự việc thường ngày, đồng thời sử dụng từ ngữ một cách uyển chuyển, hợp lý.

- Kỹ năng: Có thể viết bài văn miêu tả có kết cấu rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ, văn phong tự nhiên. Đồng thời từ đó phát triển thành kỹ năng viết tốt một 

bài tiểu luận, nghiên cứu khoa học, cũng như luận văn sau này.

3. Đọc hiểu:

- Kiến thức: Sinh viên được đọc các chủ đề ở trình độ Cao cấp trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội phức tạp. Có thể đọc hiểu cá văn bản báo chí, lý 

giải và hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả những văn bản không thuộc chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại những đoạn khó.

- Kỹ năng: Có thể hiểu nhiều loại văn bản dài, phức tạp về các chủ đề văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường và các chủ đề khác thường gặp trong 

công việc hay nghiên cứu học thuật, xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng.

4. Ngữ pháp - Từ vựng

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức Ngữ pháp - Từ vựng từ cơ bản đến nâng cao để làm tốt các bài thi liên quan theo trình độ HSK5.

Sinh viên thông thạo một lượng lớn từ vựng, đồng thời biết phân biệt các từ đồng nghĩa, cận nghĩa, đồng âm khác nghĩa, từ đó nâng cao khả năng 

diễn đạt bằng tiếng Trung Quốc. Sinh viên thông thạo các cụm từ cố định như thành ngữ, quán dụng ngữ, yết hậu ngữ và các từ ngữ thông tục. Trong 

quá trình giao tiếp và viết văn bản, sinh viên có thể có những khiếm khuyết nhỏ trong cách diễn đạt nhưng không có lỗi nghiêm trọng trong việc sử 

dụng từ ngữ.

Sinh viên luôn luôn duy trì được việc kiểm soát về ngữ pháp đối với những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, đồng thời diễn đạt ngữ pháp tương đối linh 

hoạt, bước đầu hạn chế được những lỗi sai ngữ pháp do sự khác biệt về bối cảnh văn hóa giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ được học.

- Kỹ năng: Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản để làm bài thi môn Kỹ năng sử dụng Ngôn ngữ phần Từ vựng - Ngữ pháp một cách nhuần 

nhuyễn, đảm bảo thừa hoặc kịp số thời gian quy định.

5. Các mục tiêu khác: Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động tìm kiếm phù hợp; Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần tự 

giác, có trách nhiệm và hoàn thành tốt các công việc được giao.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 (Chọn 1 trong 

2)

Kỹ năng biên 

dịch chuyên 

ngành

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng:  tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Kỹ năng phiên 

dịch chuyên 

ngành

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung

2. Kỹ năng:  tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 HK8
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Ngành Giáo dục công dân (Áp dụng cho K42-43)

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- Lê nin 1 (Lý 

luận chính trị 

1)

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ:

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực: 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9. Khoa Giáo dục Chính trị
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2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- Lê nin 2 (Lý 

luận chính trị 

2)

1. Kiến thức 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ:

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực: 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

823



7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

831



Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3.Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Lịch sử văn 

minh thế giới

1. Kiến thức

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.

3. Thái độ

- Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh 

nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và thành tựu nổi bật 

trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới 

trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. 

Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, 

phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời kì mới.

4. Năng lực:

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa Việt Nam nói 

riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành về GDCD được đào tạo, SV có thể thích nghi và làm việc trong nhiều môi trường với các công việc khác 

nhau.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành về GDCD và kiến thức chung về đặc trưng văn hóa Việt Nam được trang bị qua 

môn học, có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu triết học từ bình diện văn hóa; Nghiên cứu tư tưởng Hồ 

Chí Minh từ bình diện văn hóa…

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức về văn hóa Việt Nam để lồng ghép, tích hợp tạo sự hấp dẫn và hiệu quả cho những giờ dạy 

GDCD ở nhà trường PT. Thông hiểu văn hóa giao tiếp của người Việt, GV sẽ tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và 

ngoài xã hội. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống. 

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Bằng việc thông hiểu kiến thức về văn hóa Việt Nam, GV biết tổ chức cho học sinh tham gia trải 

nghiệm vào những không gian văn hóa cụ thể: một lễ hội văn hóa, một làng nghề truyền thống, một vùng văn hóa dân gian… Từ đó, học sinh sẽ ý 

thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục và kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá 

trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Lôgic học 1. Kiến thức:

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các hình thức cơ bản của tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận; 

- Hiểu được nội dung và hoạt động của các quy luật lôgic cơn bản của tư duy hình thức

- Hiểu cơ bản những kiến thức về tư duy chính xác, được sử dụng hiệu quả trong đời sống thường ngày và trong lĩnh vực khoa học cụ thể. 

2. Kỹ năng:

- Có thể sử dụng kiến thức lôgic học để giải quyết các bài tập lôgic

- Phân biệt được các lỗi thường gặp trong tư duy

3. Thái độ:

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgic để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgic

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học

4. Năng lực:

-  Hình thành và phát triển các năng lực: 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Lịch sử tư 

tưởng Việt 

Nam 

1.Kiến thức

-  Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.

- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề 

chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Kỹ năng

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.

3.Thái độ

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ.

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Giáo dục môi 

trường cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và  giáo dục môi trường với tư cách là một khoa học.

- Trên cơ sở đó,  học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục môi trường nhằm nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

-  Cung cấp cho con người kỹ năng nhận dạng, tiên đoán, phòng ngừa và giải quyết một cách khoa học các vấn đề môi trường.

- Nắm được các phương pháp và nội dung bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Nhận thức được các kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về môi trường, vai trò và vị trí quan trọng của môi trường trong cuộc sống của con người và 

phát triển kinh tế.

- Hiểu được và thúc đẩy con người có hành vi đúng đắn tham gia vào việc bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển năng lực:

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực tìm hiểu môi trường (môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường giáo dục)

- Năng lực dạy học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Giáo dục pháp 

luật cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục pháp luật với tư cách là một khoa 

học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất cần cho các đối tượng nhất là học sinh phổ thông. 

- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy pháp luật nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng nhận biết thực  tế và vận dụng kiến thức vào thực hành giảng dạy.

3. Thái độ

- Hình thành và bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, ý thức một cách đầy đủ bổn phận, nghĩa vụ của mình đối với Nhà 

nước, với xã hội trong tư cách một công dân cũng như một cán bộ của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân với tư cách là 

một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tronh nhà trường.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Đạo đức học 

và giáo dục 

đạo đức cho 

học sinh phổ 

thông 

1.  Kiến thức:

- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, biết phân biệt được các dạng đạo đức trong lịch sử và mối 

quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác.

- Phân tích được khái niệm, vai trò, các quan niệm khác nhau và quan niệm của đạo đức học Mác - Lênin về các phạm trù cơ bản của đạo đức học. 

- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa

- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó có ý thức giữ  gìn  và phát huy các 

truyền thống tốt của dân tộc.

- Nắm được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông

2. Kỹ năng:

- Tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đáp ứng với yêu cầu của công dân thế hệ mới.

- Biết vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Đánh giá được hành vi của bản thân và người  khác  trong  thực  hiện  nghĩa  vụ  đạo đức;  bản  thân  nêu  gương  về  thực  hiện nghĩa vụ đạo đức 

cùng với chấp hành kỷ luật, pháp luật.

- Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.

- Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

- Vận dụng vào việc thiết kế nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh 

3. Thái độ:

- Chủ động tích cực trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, 

- Phê phán, lên án những hành vi, lối sống trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc

- Tự giác thực hiện những nội qui, qui chế nhà trường và những qui định chung của cộng đồng về lối sống.

- Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục đạo đức,  cho học sinh phổ thông.

- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Mỹ học và 

giáo dục thẩm 

mỹ cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về mỹ học và các giai đoạn phát triên của mỹ học.

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của quan hệ thẩm mỹ.

- Biết phân biệt được khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ, 

- Phân tích được vai trò của nghệ thuật trong đời sống thẩm mỹ

- Nắm bắt được loại hình, loại thể nghệ thuật cũng như những thành tựu của nhân loại.

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết học tập, sống và sáng tạo theo quy luật cái đẹp

- Biết xác định cho mình một lý tưởng tiến bộ, phân biệt được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và thị hiếu tầm thường, lạc hậu; qua đó để xây dựng một 

cuộc sống tốt đẹp, hướng theo con đường Chân - Thiện - Mỹ

- Nhận thức đúng đắn về các hiện tượng nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ của con người.

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông

3. Thái độ

- Có thái độ yêu quý, trân trọng cái đẹp, cái thiện, cái cao cả; đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và bồi dưỡng các năng lực

- Năng lực dạy học

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Giá trị sống và 

giáo dục giá trị 

sống cho học 

sinh phổ thông 

qua môn Giáo 

dục công dân 

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các giá trị sống. Nắm vững phương pháp giáo dục giá trị sống thông qua tổ 

chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp. 

- Biết cách tư vấn và định hướng cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa ra giải pháp cụ 

thể nhằm đinh hướng và hoàn thiện nhân cách của học sinh thông qua những âu chuyện ngắn sinh động ẩn chứa các bài học giá trị về tình yêu 

thương, lòng vị tha, biết quan tâm đến người khác, bài học về tình bạn, bài học về hạnh phúc, biết trân trọng những cái mà mình đang có.

- Biết phối hợp một cách hài hoà, hợp lý các phương tiện giao tiếp với nhau như: lời nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, chuyển động cơ thể và âm lượng 

giọng nói.

- Thiết kế và thực hành giáo dục giá trị  sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục mới .  Biết lập và thực 

hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của  HS. 

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở THPT trong 

chương trình giáo dục mới.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Giúp SV có kỹ năng giáo dục giá trị  sống cho học sinh THPT,  kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện đạo đức. Biết lên 

kế hoạch rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác hoàn thiện nhân cách, có kĩ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống trong môn học Công dân 

với Tổ quốc.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh. 

- Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường. 

- Tôn trọng và biết khơi dậy ước mơ, sự tự tin về những điều đang có của học sinh, khích lệ các em rèn luyện về mọi mặt, có thái độ sống đúng đắn.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực đánh giá vấn đề

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Dân số và phát 

triển

1.Kiến thức:

- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề dân số và các vấn đề khác có liên quan.

- Những tác động của vấn đề dân số tới tất cả các mặt của đời sống xã hội.

- Dự báo xu hướng biến đổi của dân số.

2. Kỹ năng:

 - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về vấn đề trên.

- Phân tích được những tác động của vấn đề dân số tới các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là quá trình đô thị hóa.

- Dự báo dân số và các chính sách dân số.

3. Thái độ:

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4 . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

+ Năng lực chung:

 -  Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

+ Năng  lực riêng

 - Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  dân số và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Xã hội học 1. Kiến thức:

 - Hiểu được những kiến thức đại cương về xã hội học như đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình thành xã hội 

học; các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học. 

- Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt để người học có thể vận dụng trong thực tiễn như: phương pháp phân tích tài liệu, phương 

pháp phỏng vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp điều tra xã hội học….

- Nghiên cứu một số chuyên ngành của xã hội học như: Xã hội học chính trị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị.

2. Kỹ năng

- Biết đánh giá và vận dụng các quan điểm của các nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng.

- Biết phát hiện được vấn đề xã hội cần nghiên cứu. Lập được đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu thực tế. 

- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học để thực hiện kế hoạch điều tra thực tế. 

- Xử lý được các kết quả điều tra, xây dựng các chỉ báo; đề xuất hướng giải quyết

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực chung:

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

- Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT

-  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội

+ Năng  lực riêng

- Đánh giá, so sánh và vận dụng các quan điểm  xã hội học vào việc phân tích các vấn đề xã hội

- Có kỹ năng lập và xử lí các kĩ thuật điều  tra xã hội học: lập bảng hỏi, phỏng vấn, chọn mẫu...

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Những vấn đề 

thời đại ngày 

nay

 1.Kiến thức

- Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác động của những 

vấn đề mà toàn nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình; bảo tồn và phát huy 

di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội...

- Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng  quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời đại.

- Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề trên ở 

nước ta hiện nay.

2. Kỹ năng 

 Giúp người học hình thành những kĩ năng:

- Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong  từng bài học và cả môn học.

- Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động  của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi 

người và cả xã hội loài người.

- Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế  và nước ta trong từng vấn đề của thời đại.

- Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực tiễn của gia đình, địa phương và đất nước.

3.Thái độ

 Trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, người học tự nhận thấy phải:

- Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong gia đình địa 

phương, đất nước và trên thế giới.

- Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại.

- Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất nước vì sự tiến bộ 

của nhân loại.

- Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và bồi dưỡng năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội

- Năng lực nhận diện các vấn đề xã hội

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Tôn giáo học 1. Kiến thức

- Có những hiểu biết có tính hệ thống về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo đặc biệt là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo; một số tôn 

giáo lớn trên thế giới và Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng những tri thức lý luận chung để kiến giải về các hiện tượng nảy sinh trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và giải thích được cơ sở lý 

luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

- Đánh giá được nguồn gốc, giáo lý của các tôn giáo; 

- Hình thành thế giới quan duy vật vô thần trên cơ sở hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của tôn giáo. 

3. Thái độ

- Đánh giá được những giá trị và hạn chế của tôn giáo, tín ngưỡng đối với văn hóa, đạo đức xã hội ở Việt Nam

- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta.

- Nhận dạng được các chính giáo, tà giá. Đấu tranh phê phán và loại trừ các loại tà đạo đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và xã hội ở nước ta 

hiện nay.

-Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, bảo vệ những quan điểm đúng đắn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác trước âm mưu 

lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc.

4. Năng lực

Củng cố và hình thành các năng lực:

- Năng lực phẩm chất chính trị

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hôi

- Năng lực dạy học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Giáo dục gia 

đình

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình; nội dung, phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình; yêu cầu việc phối hợp giáo dục 

của gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác.

- Biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, trang bị kiến thức  cho môn giáo dục công dân ở 

phổ thông.

2. Kỹ năng:

- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình, như: Nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về gia đình; 

nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục gia đình; các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giới tính;

- Nhận diện được những quan điểm phiến diện, sai lầm, thiếu tính khoa học về vai trò, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn ở nước ta 

hiện nay.

- Nhận diện và phân biệt được các quy định truyền thống, những hương ước làng xã mang tính tiến bộ cũng như lạc hậu về gia đình, giáo dục gia 

đình.

3. Thái độ:

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực chung:

 -  Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

 -  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội

+ Năng  lực riêng:

 - Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  giáo dục gia đình Việt Nam và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

843



28 Xây dựng, bảo 

vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 

và biển đảo 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; những khái niệm về biên giới và đường biên 

giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không; 

- Hiểu và trình bày được quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

biên giới quốc gia Việt Nam;

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt 

Nam.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 

thông. 

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam của các thế lực 

thù địch.

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

3. Thái độ: 

- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; 

- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

 4. Năng lực: 

- TC  1.1. Phẩm chất chính trị

- TC  3.1. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- TC  4.2. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- TC  1.2. Trách nhiệm công dân

- TC  4.1. Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Kinh tế học và 

giáo dục kinh 

doanh cho 

HSPT

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế học

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanhh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề nghiệp cho học 

sinh thông

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Đạo đức nghề 

nghiệp

1. Kiến thức

 - Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp, từ đó tìm hiểu sâu về đạo đức nghề nghiệp của 

người giáo viên. 

-  Yêu cầu sinh viên nắm được những vấn đề chính về hệ thống giáo dục Việt Nam và vị trí, vai trò của người giáo viên; phân tích được những chuẩn 

mực xử sự của người giáo viên trong giáo dục và trong xã hội.

-  Nắm được sự cần thiết phải  giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

2. Kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích đánh giá thực tiễn về các mối quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong xã hội.

- Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp vào thực tế thông qua các tình huống sư phạm.

- Kỹ năng rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên thích ứng với những điều kiện đổi mới của nền giáo dục.

3. Thái độ

Sinh viên sư phạm có ý thức tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển được những năng lực sau:

- Phẩm chất chính trị

- Đạo đức nghề nghiệp

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

- Năng lực giáo dục

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Thực tế chính 

trị - xã hội

1. Kiến thức

- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các di tích có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường thực tiễn. Qua đó, sinh viên có 

nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành giáo dục công dân. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng quan sát, phân tích các di tích lịch sử, văn hóa.

- Kỹ năng đánh giá và phản biện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong môi trường thực tiễn.

- Biết vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

 3. Thái độ

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn

- Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

4. Năng lực

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số vấn đề chính trị - xã hội bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành Giáo dục Công dân. 

2.  Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

- Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước các vấn đề chính trị, xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Lịch sử triết 

học 

1. Kiến thức

- Hiểu rõ những tư tưởng cơ bản của một số trường phái và một số nhà triết học ở phương Đông và phương Tây.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học và một số triết gia trên lập trường của CNDVBC và CNDVLS.

2. .Kỹ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học của một số trường phái và các tác gia tiêu biểu.

- Tư duy phân tích vấn đề, tư duy lôgic.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản vào lý giải các vấn đề chính trị-xã hội và đời sống ở Việt Nam hiện nay.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Chủ động tích cực trong quá trình học tập.

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những  trường phái và các triết gia.

- Đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác (đây là nguyên tắc tính Đảng phải có) khi nghiên cứu lịch sử triết học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Chính trị học 2.1. Mục tiêu kiến thức

Người học nắm những kiến thức cơ bản về chính trị học

+ Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của chính trị học

+Biết nhận diện, phân tích, lý giải bản chất của các vấn đề, hiện tượng chính trị

+Biết được những vấn đề cơ bản trong chủ trương, đường lối chính trị của Đảng

+ Biết được bản chất, đặc trưng của quyền lực chính trị, động lực chính trị.

  + Hiểu rõ mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế.

+ Biết được vị trí, chức năng, cấu trúc, nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị;trình bày được mục đích, tôn chỉ hoạt động của các tổ 

chức chính trị chủ chốt

+Biết được những xu hướng vận động của chính trị trong thời đại ngày nay.

 2.2. Mục tiêu kỹ  năng

+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống, vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn. 

+ Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về thể chế chính trị; về thể chế kinh tế; về đảng cầm quyền; về 

chế độ nhất nguyên ở nước ta hiện nay.

+Phát hiện những vấn đề đang đặt ra về quyền lực chính trị, động lực chính trị; mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế; xây dựng hệ thống 

chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

+ Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ chức chính trị - 

xã hội tổ chức;

+ Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các điều lệ, nghị quyết của các tổ chức chính trị - XH chủ chốt

2.3. Thái độ

+Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội thực tiễn 

của địa phương và đất nước. 

+Củng cố niềm tin của sinh viên vào tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan 

điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước

2.4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù

Môn học đáp đứng các năng lực Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục;Năng lực dạy học; Năng lực hoạt 

động xã hội.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Tư tưởng nhân 

văn Hồ Chí 

Minh

1. Kiến thức

Người học nắm những kiến thức cơ bản như sau:

- Biết được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Hiểu được khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Hiểu rõ đặc điểm, bản chất, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được tính giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được mối quan hệ giữa tư tưởng nhân văn và các nội dung khác trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng của cá nhân.

2. Kỹ  năng

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc nhận diện, đánh giá, giải quyết 

các tình huống, vấn đề trong cuộc sống.

-  Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách thiết thực tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc hoàn thiện nhân cách của 

bản thân.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn giữ và phát huy 

những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm 

tốn và khoan dung, hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù

Môn học đáp đứng các năng lực: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực giáo dục; năng lực dạy học; năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Một số tác 

phẩm của Mác 

- Ăngghen

1. Kiến thức:

-Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của các tác phẩm do Mác – Ăngghen viết trong quá trình hoạt động cách mạng của 

mình như: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản", "Chống Đuy - rinh", "Biện chứng của tự nhiên", "Tư bản".

- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Hình thành thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học cho người học.

2. Kĩ năng:

- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác – Ăng ghen viết. 

- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH.

3. Thái độ:

-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Mác và Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do hai ông đề ra trong các 

tác phẩm.

-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa Mác.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: -    Tạo cơ sở lý giải các vấn đề chính trị - xã hội.

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Một số tác 

phẩm của 

Lênin

1. Kiến thức:

-Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của các tác phẩm của Lênin như: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, “Bút ký triết 

học”, “Nhà nước và cách mạng”, “Chính sách kinh tế mới”,…

- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Lênin đề cập trong 

các tác phẩm.

-Hiểu được sự vận dụng lý luận của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam.  

2. Kĩ năng:

-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

-Giải thích được các quan điểm, đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước đưa ra trong quá trình xây dựng đất nước.

3. Thái độ:

- Tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa ở nước ta.

-Có thái độ kiên quyết chống lại các quan điểm tả khuynh và hữu khuynh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở 

nước ta.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

-    Tạo cơ sở lý giải các vấn đề chính trị - xã hội.

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Một số tác 

phẩm của Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

 - Góp phần làm cho những nội dung cơ bản, các giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào trong tư 

tưởng của sinh viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 - Giúp người học thấy được đây là những tác phẩm lớn về giáo dục lý luận chính trị của Đảng ta. Những tác phẩm đó chẳng những có giá trị lý luận 

và thực tiễn to lớn trong thời kỳ đã qua mà còn soi sáng con đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong giai đoạn mới.

 - Hiểu được tưởng chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vận dụng và 

phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, trình bày một cách hệ thống những vấn 

đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

 - Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu 

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Mục tiêu kỹ năng 

 - Rèn luyện các kỹ năng tư duy lý luận, phân tích tổng hợp các đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn.

 -  Kỹ năng đọc tài liệu, hệ thống hóa tri thức, đối chiếu, so sánh.

 -  Kỹ năng vận dụng những tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống.

3. Về thái độ

-  Học tập nghiêm túc, có được sự hứng thú say mê môn học.

- Nâng cao lòng tự hào về Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Chọn 1 trong 2 học phần sau:

41 Một số chuyên 

đề triết học

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung và tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng.

- Nắm được những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó.

- Nắm được nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn của con người.

- Nắm được nội dung và thấy được tính khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của CN Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị 

xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với  thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Một số chuyên 

đề kinh tế 

chính trị

1. Kiến thức: 

- Hiểu được tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nó.

- Nắm được các quan điểm trước Mác  và quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về giá trị ,hàng hóa ,đồng thời cũng thấy rõ vai trò của các quy luật 

kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa .

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: phát triển kinh tế nhiều thành phần, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt 

Nam. 

2. Kỹ năng:

- Phân biệt được sự thành công   của Mác với  các trường phái trước Mác về giá trị . 

- Biết vận dụng các quy luật kinh tế cơ bản của sản xuât hàng  hóa  vào thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta .

- Nhận diện  được  các thành phần kinh tế cơ bản của nước ta hiện nay,thấy  được công nghiệp hóa hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ 

quá độ ,hiểu đươc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam ,từ đó đề 

xuất một số giải pháp có tính thực tiễn để phát triển nền kinh tế ở nước ta

3. Thái độ:

- Cần có cách nhìn khách quan về nền sản xuất hàng hóa ,tôn trọng  các quy luật kinh tế, 

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả,tạo môi trường an toàn để đưa nền kinh tế của nước ta phát triển theo đúng định 

hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn .  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Chọn 1 trong 2 học phần sau:

43 Một số chuyên 

đề CNXHKH

1. Kiến thức

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong quá trình xây 

dựng CNXH; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Kỹ năng

Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

- Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Thái độ

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương,  

chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

 - Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Một số chuyên 

đề lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu sâu thêm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hiểu được đường lối chung xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cũng như kinh nghiệm đạt được trong quá trình đó.

- Nắm được quá trình Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong thời kỳ xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Hiểu và phân tích được những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và vận dụng những kinh nghiệm lịch sử vào 

thực tiễn hiện nay.

2. Kỹ năng

- Biết áp dụng những kiến thức đã học để luận giải những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước.

- Có khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước.

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học, hiểu, tin tưởng và định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Lôgic biện 

chứng

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nắm vững các nội dung, nguyên tắc, quy luật của tư duy biện chứng.

- Biết phân biệt phương pháp tư duy hình thức với phương pháp tư duy biện chứng.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Có thể sử dụng kiến thức lôgíc biện chứng để giải quyết các bài tập lôgíc, giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgíc;

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgíc để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể; có thể luận giải, trình bày một cách biện chứng các vấn đề 

lý luận và thực tiễn.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách logic.

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế

1. Kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên chuyên nghành nắm vững được các quan điểmcủa các nhà kinh tế trong những giai đoạn lịch sử cụ thể .

2. Kỹ năng:

- Nâng cao trình độ cho sinh viên  tư duy kinh tế và lý giải được các vấn đề kinh tế .

3. Thái độ:

- Có cách nhìn khách quan ,có thái độ tích cực khi đánh giá các học thuyết kinh tế  của các tác giả qua  từng thời kỳ. 

4. Củng cố và phát triển các năng lực:

- Phẩm chất chính trị

- Đáp ứng năng lực dạy học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:

851



Bắt buộc:

47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tâm lý học lứa 

tuổi và Tâm lý 

học sư phạm 

(Tâm lý học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 LLDH và 

LLGD ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nắm được những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học như: cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học; trình tự lôgíc của nghiên 

cứu khoa học.

- Hiểu rõ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD và các phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành này.

- Nắm được cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được kỹ năng chủ yếu sau:

- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai và hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nói chung cũng như 

một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD nói riêng.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học giáo dục công dân nói riêng.

- Có niềm say mê NCKH và truyền thụ niềm say mê đó cho học sinh.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Rèn luyện 

NVSPTX

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Kiểm tra, đánh 

giá trong dạy 

học môn 

GDCD theo 

chuẩn năng lực 

ở trường THPT

1. Kiến thức

- Nắm được những  nội dung cơ bản về KTĐG như khái niệm, vai trò, mục đích, phân loại, quy trình…

- Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp, hình thức và kĩ thuật đo lường, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân của học sinh.

- Trình bày được các phương pháp xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Nắm được những quan điểm và những văn bản hiện hành về kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

2. Kỹ năng

- Thiết kế được quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Có khả năng thiết lập một kế hoạch đánh giá trên lớp phù hợp.

-  Có kỹ năng thiết kế câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm, câu tự luận, phối hợp tự luận và trắc nghiêm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập môn Giáo dục công dân.

- Biết sử dụng hợp lý kết quả đánh giá định tính và định lượng vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm để hỗ trợ xử lí kết quả KTĐG; nhanh chóng đưa ra phản hồi về KTĐG môn Giáo dục công dân

3. Thái độ

- Tích cực nghiên cứu, vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá; có ý thức chủ động, sáng tạo khi tham gia, thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Có thái độ trung thực, khách quan khi tiến hành KTDDG kết quả học tập của học sinh trong dạy học bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Lý luận chung 

về dạy học 

môn GDCD ở 

trường THPT

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của PP, PPDH, PPDH môn GDCD.

- Nắm được được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD.

- Có kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, cấu trúc chương trình môn GDCD trong trường THPT.

- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người GV GDCD trong trường THPT.

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD.

- Hiểu, nắm được hệ thống, mối quan hệ, cách thức giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD.

- Nắm được bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH cơ bản trong DH môn GDCD.

- Trình bày được những vấn đề chung của việc sử dụng phương tiện dạy học và nắm được kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn 

GDCD. 

2. Kỹ năng

- Đánh giá được chương trình môn GDCD trước đây, môn GDCD hiện tại.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp trong giảng dạy môn GDCD.

- Vận dụng các PPDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD.

- Biết cách sử dụng các phương tiện trong dạy học môn GDCD.

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Thực hành 

phương pháp 

dạy học môn 

GDCD ở 

trường 

PT(phần 1)

1. Kiến thức

- Trình bày được mục tiêu, cấu  trúc, nội dung chương trình, phân phối chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11.

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11.

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân lớp 10, 11.

2. Kỹ năng

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu.

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS trong quá 

trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 10, 11. 

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động tập giảng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành 

phương pháp 

dạy học môn 

GDCD ở 

trường PT 

(phần 2)

1. Kiến thức

- Trình bày được mục tiêu, nội dung và cấu  trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin pháp luật về kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân 

lớp 12.

2. Kỹ năng

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu.

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS trong quá 

trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 12. 

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức

- Trình bày được cơ sở, vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên sư phạm.

- Phân tích được nội dung, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cần thiết đối với sinh viên khoa Giáo dục Chính trị.

2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản đối với sinh viên ngành Giáo dục công dân.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học môn GDCD khi thiết kế bài giảng  phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài 

học và đối tượng HS.

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học môn GDCD.

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học môn GDCD.

3. Thái độ

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm  để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Thực hành sư 

phạm 2

TÍn chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT.

2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản của người giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế bài giảng  phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối 

tượng HS.

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học.

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học

3. Thái độ

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm  để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP

60 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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61 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Những vấn đề 

giáo dục cần 

cập nhật

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết.

2. Kỹ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Thái độ:Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy 

sinh

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục  cần cập nhật

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp  ứng nhu cầu  tự  học để  phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp  có nhạy cảm giới  cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để  đạt được mục tiêu đặt ra,  bộ  tài liệu được  xây  dựng  trên  cơ  

sở  kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  lí  thuyết  và  thực  hành. Mô học này  sẽ  giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm 

vụ  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn,  sáu  kĩ năng  và  hai  liệu pháp tư 

vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực  vào việc định hướng nghề  nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các  hoạt động thực hành năm  giai đoạn, sáu  kĩ năng và hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân  giữa tư vấn viên 

và người được tư vấn.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Khóa luận tốt nghiệp 2 HK8

Chọn 2 môn trong các môn sau:
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Các học phần chuyên ngành thay thế khóa luận tốt nghiệp:

Bắt buộc:

71 Lý luận và 

thực hành dạy 

học môn Giáo 

dục công dân ở 

trường trung 

học phổ thông

1. Kiến thức

- Có kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông: về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ 

chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD.

- Nắm chắc bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH, KTDH cơ bản trong DH môn GDCD.

- Trình bày được cơ sở và nội dung dạy học tích hợp trong môn Giáo dục công dân.

- Phân tích được những vấn đề cơ bản về KTĐG, đổi mới phương pháp KTĐG trong dạy học môn Giáo dục công dân. Trình bày được cách thức 

KTĐG môn GDCD theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của HS. 

2. Kỹ năng

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học trong giảng dạy 

môn GDCD.

- Vận dụng các PPDH, KTDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy, KTĐG trong dạy học môn GDCD.

- Biết cách lựa chọn, xây dựng các nội dung tích hợp, dạy học theo chuyên đề trong môn GDCD.

- Biết cách thiết kế các đề KTĐG phù hợp với yêu cầu của nhà trường THPT.

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH, phương pháp KTĐG bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:

72 Sự vận dụng 

chủ nghĩa Mác 

- Lênin trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt 

Nam

1. Kiến thức

- Có những hiểu biết mang tính hệ thống những vấn đề lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, về giá trị, về chính sách kinh tế thị trường định hướng 

XHCN, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại ngày nay; về sự vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào công cuộc xây dựng 

CNXH ỏ Việt Nam hiện nay.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại.

- Thấy được tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại..

3. Thái độ

- Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

- Đánh giá và có thể đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay.

- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta.

- Vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường tất yếu của cách 

mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

Phẩm chất chính trị.

Trách nhiệm công dân.

Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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73 Sự vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam vào 

sự nghiệp đổi 

mới ở nước ta 

hiện nay

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải quyết những vấn 

đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách 

nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực

Hình thành và bồi dưỡng năng lực:

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực dạy học

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Ngành Giáo dục công dân (Áp dụng cho K44, K45)

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Cung cấp những hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin.

- Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn 

học khác.

- Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin.

- Tìm hiểu việc vận dụng tri thức triết học Mác - Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện tư duy, giúp ích 

trong học tập và cuộc sống. 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị đúng đắn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế chính trị Mác -Lênin

- Hiểu được tầm quan trọng của kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

1. Kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, mở rộng và chuyên sâu về CNXHKH, một trong ba bộ phận hợp thành của Mác - Lênin.

2. Kỹ năng 

Giúp cho sinh viên nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn và vận dụng các tri thức về CNXHKH vào việc xem xét và giải quyết những vấn đề chính trị 

- xã hội của đất nước có liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH. Đặc biệt, phải nắm chắc và thành thạo kiến tức đã học vào giảng dạy và 

nghiên cứu sau khi ra trường.

3. Thái độ

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, 

chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; Có trách nhiệm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán những quan điểm thù địch và sai trái về 

CNXH, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

- Năng lực dạy học

- Năng lực Năng lực tham gia các hoạt động xã hội  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi 

là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với các môn học, như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kỹ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

863



7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3.Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Lịch sử văn 

minh thế giới

1. Kiến thức

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.

3. Thái độ

- Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh 

nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và thành tựu nổi bật 

trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới 

trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. 

Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, 

phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời kì mới.

4. Năng lực:

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa Việt Nam nói 

riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành về GDCD được đào tạo, SV có thể thích nghi và làm việc trong nhiều môi trường với các công việc khác 

nhau.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành về GDCD và kiến thức chung về đặc trưng văn hóa Việt Nam được trang bị qua 

môn học, có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu triết học từ bình diện văn hóa; Nghiên cứu tư tưởng Hồ 

Chí Minh từ bình diện văn hóa…

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức về văn hóa Việt Nam để lồng ghép, tích hợp tạo sự hấp dẫn và hiệu quả cho những giờ dạy 

GDCD ở nhà trường PT. Thông hiểu văn hóa giao tiếp của người Việt, GV sẽ tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và 

ngoài xã hội. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống. 

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Bằng việc thông hiểu kiến thức về văn hóa Việt Nam, GV biết tổ chức cho học sinh tham gia trải 

nghiệm vào những không gian văn hóa cụ thể: một lễ hội văn hóa, một làng nghề truyền thống, một vùng văn hóa dân gian… Từ đó, học sinh sẽ ý 

thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục và kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá 

trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Lôgic học 1. Kiến thức:

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các hình thức cơ bản của tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận; 

- Hiểu được nội dung và hoạt động của các quy luật lôgic cơn bản của tư duy hình thức

- Hiểu cơ bản những kiến thức về tư duy chính xác, được sử dụng hiệu quả trong đời sống thường ngày và trong lĩnh vực khoa học cụ thể. 

2. Kỹ năng:

- Có thể sử dụng kiến thức lôgic học để giải quyết các bài tập lôgic

- Phân biệt được các lỗi thường gặp trong tư duy

3. Thái độ:

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgic để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgic

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học

4. Năng lực:

-  Hình thành và phát triển các năng lực: 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Lịch sử tư 

tưởng Việt 

Nam 

1.Kiến thức

-  Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.

- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề 

chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Kỹ năng

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.

3.Thái độ

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ.

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị)

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Giáo dục môi 

trường cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và  giáo dục môi trường với tư cách là một khoa học.

- Trên cơ sở đó,  học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục môi trường nhằm nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

-  Cung cấp cho con người kỹ năng nhận dạng, tiên đoán, phòng ngừa và giải quyết một cách khoa học các vấn đề môi trường.

- Nắm được các phương pháp và nội dung bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Nhận thức được các kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về môi trường, vai trò và vị trí quan trọng của môi trường trong cuộc sống của con người và 

phát triển kinh tế.

- Hiểu được và thúc đẩy con người có hành vi đúng đắn tham gia vào việc bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển năng lực:

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực tìm hiểu môi trường (môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường giáo dục)

- Năng lực dạy học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Giáo dục pháp 

luật cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục pháp luật với tư cách là một khoa 

học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất cần cho các đối tượng nhất là học sinh phổ thông. 

- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy pháp luật nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng nhận biết thực  tế và vận dụng kiến thức vào thực hành giảng dạy.

3. Thái độ

- Hình thành và bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, ý thức một cách đầy đủ bổn phận, nghĩa vụ của mình đối với Nhà 

nước, với xã hội trong tư cách một công dân cũng như một cán bộ của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân với tư cách là 

một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tronh nhà trường.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực giáo dục

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Đạo đức học 

và giáo dục 

đạo đức cho 

học sinh phổ 

thông 

1.  Kiến thức:

- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, biết phân biệt được các dạng đạo đức trong lịch sử và mối 

quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác.

- Phân tích được khái niệm, vai trò, các quan niệm khác nhau và quan niệm của đạo đức học Mác - Lênin về các phạm trù cơ bản của đạo đức học. 

- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa

- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó có ý thức giữ  gìn  và phát huy các 

truyền thống tốt của dân tộc.

- Nắm được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông

2. Kỹ năng:

- Tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đáp ứng với yêu cầu của công dân thế hệ mới.

- Biết vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Đánh giá được hành vi của bản thân và người  khác  trong  thực  hiện  nghĩa  vụ  đạo đức;  bản  thân  nêu  gương  về  thực  hiện nghĩa vụ đạo đức 

cùng với chấp hành kỷ luật, pháp luật.

- Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.

- Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

- Vận dụng vào việc thiết kế nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh 

3. Thái độ:

- Chủ động tích cực trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, 

- Phê phán, lên án những hành vi, lối sống trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc

- Tự giác thực hiện những nội qui, qui chế nhà trường và những qui định chung của cộng đồng về lối sống.

- Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục đạo đức,  cho học sinh phổ thông.

- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Mỹ học và 

giáo dục thẩm 

mỹ cho học 

sinh phổ thông 

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về mỹ học và các giai đoạn phát triên của mỹ học.

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của quan hệ thẩm mỹ.

- Biết phân biệt được khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ, 

- Phân tích được vai trò của nghệ thuật trong đời sống thẩm mỹ

- Nắm bắt được loại hình, loại thể nghệ thuật cũng như những thành tựu của nhân loại.

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết học tập, sống và sáng tạo theo quy luật cái đẹp

- Biết xác định cho mình một lý tưởng tiến bộ, phân biệt được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và thị hiếu tầm thường, lạc hậu; qua đó để xây dựng một 

cuộc sống tốt đẹp, hướng theo con đường Chân - Thiện - Mỹ

- Nhận thức đúng đắn về các hiện tượng nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ của con người.

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông

3. Thái độ

- Có thái độ yêu quý, trân trọng cái đẹp, cái thiện, cái cao cả; đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và bồi dưỡng các năng lực

- Năng lực dạy học

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Giá trị sống và 

giáo dục giá trị 

sống cho học 

sinh phổ thông 

qua môn Giáo 

dục công dân 

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các giá trị sống. Nắm vững phương pháp giáo dục giá trị sống thông qua tổ 

chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp. 

- Biết cách tư vấn và định hướng cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa ra giải pháp cụ 

thể nhằm đinh hướng và hoàn thiện nhân cách của học sinh thông qua những âu chuyện ngắn sinh động ẩn chứa các bài học giá trị về tình yêu 

thương, lòng vị tha, biết quan tâm đến người khác, bài học về tình bạn, bài học về hạnh phúc, biết trân trọng những cái mà mình đang có.

- Biết phối hợp một cách hài hoà, hợp lý các phương tiện giao tiếp với nhau như: lời nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, chuyển động cơ thể và âm lượng 

giọng nói.

- Thiết kế và thực hành giáo dục giá trị  sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục mới .  Biết lập và thực 

hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của  HS. 

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở THPT trong 

chương trình giáo dục mới.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Giúp SV có kỹ năng giáo dục giá trị  sống cho học sinh THPT,  kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện đạo đức. Biết lên 

kế hoạch rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác hoàn thiện nhân cách, có kĩ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống trong môn học Công dân 

với Tổ quốc.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh. 

- Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường. 

- Tôn trọng và biết khơi dậy ước mơ, sự tự tin về những điều đang có của học sinh, khích lệ các em rèn luyện về mọi mặt, có thái độ sống đúng đắn.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Năng lực đánh giá vấn đề

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Dân số và phát 

triển

1.Kiến thức:

- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề dân số và các vấn đề khác có liên quan.

- Những tác động của vấn đề dân số tới tất cả các mặt của đời sống xã hội.

- Dự báo xu hướng biến đổi của dân số.

2. Kỹ năng:

 - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về vấn đề trên.

- Phân tích được những tác động của vấn đề dân số tới các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là quá trình đô thị hóa.

- Dự báo dân số và các chính sách dân số.

3. Thái độ:

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4 . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

+ Năng lực chung:

 -  Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

+ Năng  lực riêng

 - Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  dân số và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Xã hội học 1. Kiến thức:

 - Hiểu được những kiến thức đại cương về xã hội học như đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình thành xã hội 

học; các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học. 

- Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt để người học có thể vận dụng trong thực tiễn như: phương pháp phân tích tài liệu, phương 

pháp phỏng vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp điều tra xã hội học….

- Nghiên cứu một số chuyên ngành của xã hội học như: Xã hội học chính trị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị.

2. Kỹ năng

- Biết đánh giá và vận dụng các quan điểm của các nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng.

- Biết phát hiện được vấn đề xã hội cần nghiên cứu. Lập được đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu thực tế. 

- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học để thực hiện kế hoạch điều tra thực tế. 

- Xử lý được các kết quả điều tra, xây dựng các chỉ báo; đề xuất hướng giải quyết

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực chung:

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

- Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT

-  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội

+ Năng  lực riêng

- Đánh giá, so sánh và vận dụng các quan điểm  xã hội học vào việc phân tích các vấn đề xã hội

- Có kỹ năng lập và xử lí các kĩ thuật điều  tra xã hội học: lập bảng hỏi, phỏng vấn, chọn mẫu...

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Những vấn đề 

thời đại ngày 

nay

 1.Kiến thức

- Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác động của những 

vấn đề mà toàn nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình; bảo tồn và phát huy 

di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội...

- Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng  quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời đại.

- Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề trên ở 

nước ta hiện nay.

2. Kỹ năng 

 Giúp người học hình thành những kĩ năng:

- Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong  từng bài học và cả môn học.

- Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động  của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi 

người và cả xã hội loài người.

- Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế  và nước ta trong từng vấn đề của thời đại.

- Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực tiễn của gia đình, địa phương và đất nước.

3.Thái độ

 Trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, người học tự nhận thấy phải:

- Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong gia đình địa 

phương, đất nước và trên thế giới.

- Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại.

- Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất nước vì sự tiến bộ 

của nhân loại.

- Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và bồi dưỡng năng lực:

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội

- Năng lực nhận diện các vấn đề xã hội

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Tôn giáo học 1. Kiến thức

- Có những hiểu biết có tính hệ thống về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo đặc biệt là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo; một số tôn 

giáo lớn trên thế giới và Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng những tri thức lý luận chung để kiến giải về các hiện tượng nảy sinh trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và giải thích được cơ sở lý 

luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

- Đánh giá được nguồn gốc, giáo lý của các tôn giáo; 

- Hình thành thế giới quan duy vật vô thần trên cơ sở hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của tôn giáo. 

3. Thái độ

- Đánh giá được những giá trị và hạn chế của tôn giáo, tín ngưỡng đối với văn hóa, đạo đức xã hội ở Việt Nam

- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta.

- Nhận dạng được các chính giáo, tà giá. Đấu tranh phê phán và loại trừ các loại tà đạo đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và xã hội ở nước ta 

hiện nay.

-Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, bảo vệ những quan điểm đúng đắn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác trước âm mưu 

lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc.

4. Năng lực

Củng cố và hình thành các năng lực:

- Năng lực phẩm chất chính trị

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hôi

- Năng lực dạy học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Giáo dục gia 

đình

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình; nội dung, phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình; yêu cầu việc phối hợp giáo dục 

của gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác.

- Biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, trang bị kiến thức  cho môn giáo dục công dân ở 

phổ thông.

2. Kỹ năng:

- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình, như: Nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về gia đình; 

nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục gia đình; các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giới tính;

- Nhận diện được những quan điểm phiến diện, sai lầm, thiếu tính khoa học về vai trò, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn ở nước ta 

hiện nay.

- Nhận diện và phân biệt được các quy định truyền thống, những hương ước làng xã mang tính tiến bộ cũng như lạc hậu về gia đình, giáo dục gia 

đình.

3. Thái độ:

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực chung:

 -  Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

 -  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội

+ Năng  lực riêng:

 - Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  giáo dục gia đình Việt Nam và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Xây dựng, bảo 

vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 

và biển đảo 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; những khái niệm về biên giới và đường biên 

giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không; 

- Hiểu và trình bày được quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

biên giới quốc gia Việt Nam;

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt 

Nam.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 

thông. 

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam của các thế lực 

thù địch.

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

3. Thái độ: 

- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; 

- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

 4. Năng lực: 

- TC  1.1. Phẩm chất chính trị

- TC  3.1. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

- TC  4.2. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- TC  1.2. Trách nhiệm công dân

- TC  4.1. Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

883



29 Kinh tế học đại 

cương

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế học

- Hiểu được tầm Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh thông

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế phát triển trên thực tế hiện nay

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Đạo đức kinh 

doanh và văn 

hóa doanh 

nghiệp

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của đạo đức, đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanhh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề nghiệp cho học 

sinh thông

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Đạo đức nghề 

nghiệp

1. Kiến thức

 - Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp, từ đó tìm hiểu sâu về đạo đức nghề nghiệp của 

người giáo viên. 

-  Yêu cầu sinh viên nắm được những vấn đề chính về hệ thống giáo dục Việt Nam và vị trí, vai trò của người giáo viên; phân tích được những chuẩn 

mực xử sự của người giáo viên trong giáo dục và trong xã hội.

-  Nắm được sự cần thiết phải  giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

2. Kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích đánh giá thực tiễn về các mối quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong xã hội.

- Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp vào thực tế thông qua các tình huống sư phạm.

- Kỹ năng rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên thích ứng với những điều kiện đổi mới của nền giáo dục.

3. Thái độ

Sinh viên sư phạm có ý thức tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển được những năng lực sau:

- Phẩm chất chính trị

- Đạo đức nghề nghiệp

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

- Năng lực giáo dục

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Thực tế chính 

trị - xã hội

1. Kiến thức

- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các di tích có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường thực tiễn. Qua đó, sinh viên có 

nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành giáo dục công dân. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng quan sát, phân tích các di tích lịch sử, văn hóa.

- Kỹ năng đánh giá và phản biện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong môi trường thực tiễn.

- Biết vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

 3. Thái độ

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn

- Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

4. Năng lực

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân. 

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số vấn đề chính trị - xã hội bằng tiếng Anh.

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành Giáo dục Công dân. 

2.  Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.

3. Thái độ

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

- Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước các vấn đề chính trị, xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Lịch sử triết 

học 

1. Kiến thức

- Hiểu rõ những tư tưởng cơ bản của một số trường phái và một số nhà triết học ở phương Đông và phương Tây.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học và một số triết gia trên lập trường của CNDVBC và CNDVLS.

2. .Kỹ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học của một số trường phái và các tác gia tiêu biểu.

- Tư duy phân tích vấn đề, tư duy lôgic.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản vào lý giải các vấn đề chính trị-xã hội và đời sống ở Việt Nam hiện nay.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Chủ động tích cực trong quá trình học tập.

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những  trường phái và các triết gia.

- Đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác (đây là nguyên tắc tính Đảng phải có) khi nghiên cứu lịch sử triết học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Hiến pháp và 

các định chế 

chính trị

1. Mục tiêu kiến thức

Người học nắm những kiến thức cơ bản về Hiến pháp và các định chế chính trị:

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về: Luật hiến pháp, Hiến pháp,  chế độ chính trị, chính thể của nhà nước, hệ thống chính trị của nước CHXHCN 

Việt Nam.

- Hiểu được sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; 

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

2. Mục tiêu kỹ  năng

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

- Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về Hiến pháp và các định chế chính trị ở nước ta hiện nay.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

- Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

3. Thái độ

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề pháp lý của địa phương và 

đất nước. 

- Củng cố niềm tin của sinh viên đối với Hiến pháp và chế độ chính trị ở nước ta.

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Hiến pháp và 

các định chế chính trị của nước ta.

4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù

Môn học đáp đứng các năng lực Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục;Năng lực dạy học; Năng lực hoạt 

động xã hội.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Tư tưởng nhân 

văn Hồ Chí 

Minh

1. Kiến thức

Người học nắm những kiến thức cơ bản như sau:

- Biết được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Hiểu được khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Hiểu rõ đặc điểm, bản chất, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được tính giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

- Biết được mối quan hệ giữa tư tưởng nhân văn và các nội dung khác trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng của cá nhân.

2. Kỹ  năng

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc nhận diện, đánh giá, giải quyết 

các tình huống, vấn đề trong cuộc sống.

-  Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách thiết thực tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc hoàn thiện nhân cách của 

bản thân.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn giữ và phát huy 

những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm 

tốn và khoan dung, hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù

Môn học đáp đứng các năng lực: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực giáo dục; năng lực dạy học; năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Pháp luật quốc 

tế

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của Luật quốc tế

- Nắm được cấu trúc nguồn của luật quốc tế;

- Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia;

- Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế;

- Nhận diện được các phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư;

- Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế;

- Trình bày được khái niệm và quy chế pháp lí các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia và các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán 

quốc gia;

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại các tổ 

chức quốc tế;

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế;

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm;

- Vận dụng được các nguyên tắc, biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế vào một số tình huống pháp lí cụ thể;

- Nắm được cơ sở xác định và hình thức thực hiện các loại trách nhiệm pháp lí quốc tế.

2. Kỹ năng:

- Hình thành và phát triển kĩ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể của luật quốc tế;

-Thành thạo năng lực thu thập, xử lí thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy cập thông tin tư liệu điện tử của quốc tế.

3. Thái độ:

- Hình thành sự chủ động trong nghiên cứu, bổ sung và củng cố  trình độ nhận thức về các vấn đề quốc tế trong bối cảnh hội nhập;

- Chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích và giải quyết các vấn đề hội nhập của Việt Nam;

- Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho SV.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Pháp luật về 

quyền con 

người

1. Kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về quyền con người và pháp luật về quyền con người;

- Hiểu được những quyền con người cơ bản trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt 

Nam ghi nhận cũng như những quyền dành cho nhóm người dễ bị tổn thương;

- Nắm được cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người;

- Nhận thức được những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam.

2. Kỹ năng:

- Hình thành và phát triển năng lực tiếp cận, thu thập và xử lí thông tin; 

- Kỹ năng phân tích, bình luận và đánh giá khoa học các vấn đề về quyền con người và pháp luật về quyền con người; 

- Kỹ năng tổng hợp, đánh giá và bình luận các vấn đề về thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con 

người.

3. Thái độ:

- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức về quyền con người và pháp luật về quyền con người;

- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, khách quan các vấn đề liên quan đến thực tiễn bảo đảm và thúc đẩy quyền 

con người của các quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Pháp luật kinh 

tế

1. Kiến thức:

- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề giáo dục pháp luật kinh tế và những vấn đề có liên quan.

- Hiểu được vai trò của pháp luật kinh tế trong kinh tế thị trường và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến pháp luật kinh tế, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về vấn đề trên.

 - Phân tích, giải quyết được một số tình huống điển hình trong đời sống.

 3. Thái độ:

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4 . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

+ Năng lực chung:

 - Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

+ Năng  lực riêng

- Biết đánh giá, phân tích, giải thích những về đề về giáo dục pháp luật kinh tế.

- Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Kinh tế phát 

triển

1.Kiến thức

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế phát triển

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của tăng trưởng , phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội 

- Phân tích và đánh giá được thực trạng tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:

41 Một số chuyên 

đề triết học

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung và tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng.

- Nắm được những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó.

- Nắm được nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn của con người.

- Nắm được nội dung và thấy được tính khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của CN Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị 

xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với  thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Một số chuyên 

đề kinh tế 

chính trị

1. Kiến thức: 

- Hiểu được tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nó.

- Nắm được các quan điểm trước Mác  và quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về giá trị ,hàng hóa ,đồng thời cũng thấy rõ vai trò của các quy luật 

kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa .

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: phát triển kinh tế nhiều thành phần, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt 

Nam. 

2. Kỹ năng:

- Phân biệt được sự thành công   của Mác với  các trường phái trước Mác về giá trị . 

- Biết vận dụng các quy luật kinh tế cơ bản của sản xuât hàng  hóa  vào thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta .

- Nhận diện  được  các thành phần kinh tế cơ bản của nước ta hiện nay,thấy  được công nghiệp hóa hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ 

quá độ ,hiểu đươc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam ,từ đó đề 

xuất một số giải pháp có tính thực tiễn để phát triển nền kinh tế ở nước ta

3. Thái độ:

- Cần có cách nhìn khách quan về nền sản xuất hàng hóa ,tôn trọng  các quy luật kinh tế, 

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả,tạo môi trường an toàn để đưa nền kinh tế của nước ta phát triển theo đúng định 

hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn .  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:

43 Một số chuyên 

đề CNXHKH

1. Kiến thức

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong quá trình xây 

dựng CNXH; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Kỹ năng

Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

- Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Thái độ

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương,  

chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

 - Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Một số chuyên 

đề lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu sâu thêm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hiểu được đường lối chung xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cũng như kinh nghiệm đạt được trong quá trình đó.

- Nắm được quá trình Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong thời kỳ xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Hiểu và phân tích được những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và vận dụng những kinh nghiệm lịch sử vào 

thực tiễn hiện nay.

2. Kỹ năng

- Biết áp dụng những kiến thức đã học để luận giải những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước.

- Có khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước.

3. Thái độ

- Có thái độ khách quan, khoa học, hiểu, tin tưởng và định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Lôgic biện 

chứng

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nắm vững các nội dung, nguyên tắc, quy luật của tư duy biện chứng.

- Biết phân biệt phương pháp tư duy hình thức với phương pháp tư duy biện chứng.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Có thể sử dụng kiến thức lôgíc biện chứng để giải quyết các bài tập lôgíc, giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgíc;

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgíc để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể; có thể luận giải, trình bày một cách biện chứng các vấn đề 

lý luận và thực tiễn.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách logic.

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:
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46 Lịch sử các 

học thuyết 

kinh tế

1. Kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên chuyên nghành nắm vững được các quan điểmcủa các nhà kinh tế trong những giai đoạn lịch sử cụ thể .

2. Kỹ năng:

- Nâng cao trình độ cho sinh viên  tư duy kinh tế và lý giải được các vấn đề kinh tế .

3. Thái độ:

- Có cách nhìn khách quan ,có thái độ tích cực khi đánh giá các học thuyết kinh tế  của các tác giả qua  từng thời kỳ. 

4. Củng cố và phát triển các năng lực:

- Phẩm chất chính trị

- Đáp ứng năng lực dạy học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bắt buộc:

47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tâm lý học lứa 

tuổi và Tâm lý 

học sư phạm 

(Tâm lý học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

* Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

  * Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

* Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

*  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 LLDH và 

LLGD ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3.  Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành

1. Kiến thức:

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:

- Nắm được những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học như: cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học; trình tự lôgíc của nghiên 

cứu khoa học.

- Hiểu rõ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD và các phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành này.

- Nắm được cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.

2. Kỹ năng:

Người học phải hình thành được kỹ năng chủ yếu sau:

- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai và hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nói chung cũng như 

một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD nói riêng.

3. Thái độ:

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học giáo dục công dân nói riêng.

- Có niềm say mê NCKH và truyền thụ niềm say mê đó cho học sinh.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Rèn luyện 

NVSPTX

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Kiểm tra, đánh 

giá trong dạy 

học môn 

GDCD theo 

chuẩn năng lực 

ở trường THPT

1. Kiến thức

- Nắm được những  nội dung cơ bản về KTĐG như khái niệm, vai trò, mục đích, phân loại, quy trình…

- Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp, hình thức và kĩ thuật đo lường, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân của học sinh.

- Trình bày được các phương pháp xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Nắm được những quan điểm và những văn bản hiện hành về kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

2. Kỹ năng

- Thiết kế được quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Có khả năng thiết lập một kế hoạch đánh giá trên lớp phù hợp.

-  Có kỹ năng thiết kế câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm, câu tự luận, phối hợp tự luận và trắc nghiêm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập môn Giáo dục công dân.

- Biết sử dụng hợp lý kết quả đánh giá định tính và định lượng vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm để hỗ trợ xử lí kết quả KTĐG; nhanh chóng đưa ra phản hồi về KTĐG môn Giáo dục công dân

3. Thái độ

- Tích cực nghiên cứu, vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá; có ý thức chủ động, sáng tạo khi tham gia, thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Có thái độ trung thực, khách quan khi tiến hành KTDDG kết quả học tập của học sinh trong dạy học bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Lý luận chung 

về dạy học 

môn GDCD ở 

trường THPT

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của PP, PPDH, PPDH môn GDCD.

- Nắm được được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD.

- Có kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, cấu trúc chương trình môn GDCD trong trường THPT.

- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người GV GDCD trong trường THPT.

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD.

- Hiểu, nắm được hệ thống, mối quan hệ, cách thức giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD.

- Nắm được bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH cơ bản trong DH môn GDCD.

- Trình bày được những vấn đề chung của việc sử dụng phương tiện dạy học và nắm được kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn 

GDCD. 

2. Kỹ năng

- Đánh giá được chương trình môn GDCD trước đây, môn GDCD hiện tại.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp trong giảng dạy môn GDCD.

- Vận dụng các PPDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD.

- Biết cách sử dụng các phương tiện trong dạy học môn GDCD.

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Thực hành 

phương pháp 

dạy học môn 

GDCD ở 

trường 

PT(phần 1)

1. Kiến thức

- Trình bày được mục tiêu, cấu  trúc, nội dung chương trình, phân phối chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11.

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11.

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân lớp 10, 11.

2. Kỹ năng

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu.

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS trong quá 

trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 10, 11. 

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động tập giảng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành 

phương pháp 

dạy học môn 

GDCD ở 

trường PT 

(phần 2)

1. Kiến thức

- Trình bày được mục tiêu, nội dung và cấu  trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin pháp luật về kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân 

lớp 12.

2. Kỹ năng

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu.

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS trong quá 

trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 12. 

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Thực hành sư 

phạm 1

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trình bày được cơ sở, vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên sư phạm.

- Phân tích được nội dung, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cần thiết đối với sinh viên khoa Giáo dục Chính trị.

2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản đối với sinh viên ngành Giáo dục công dân.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học môn GDCD khi thiết kế bài giảng  phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài 

học và đối tượng HS.

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học môn GDCD.

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học môn GDCD.

3. Thái độ

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm  để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Thực hành sư 

phạm 2

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tín chỉ 2:

1. Kiến thức

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT.

2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản của người giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế bài giảng  phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối 

tượng HS.

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học.

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học

3. Thái độ

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm  để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP

60 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP

61 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 2 môn trong các môn sau:
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62 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Những vấn đề 

giáo dục cần 

cập nhật

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết.

2. Kỹ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

3. Thái độ:Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy 

sinh

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục  cần cập nhật

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp  ứng nhu cầu  tự  học để  phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp  có nhạy cảm giới  cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để  đạt được mục tiêu đặt ra,  bộ  tài liệu được  xây  dựng  trên  cơ  

sở  kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  lí  thuyết  và  thực  hành. Mô học này  sẽ  giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm 

vụ  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn,  sáu  kĩ năng  và  hai  liệu pháp tư 

vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực  vào việc định hướng nghề  nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các  hoạt động thực hành năm  giai đoạn, sáu  kĩ năng và hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân  giữa tư vấn viên 

và người được tư vấn.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

898



65 Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo môn 

GDCD ở 

trường THPT

1. Kiến thức

- Trình bày và phân tích được con đường giáo dục nhân cách thông qua tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động và giao lưu phù hợp với lứa tuổi HS 

và mục tiêu giáo dục.

- Trình bày được vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với quá trình phát triển nhân cách HS.

- Nêu được các loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS ở trường phổ thông. (hoạt động khám phá hình thành tri thức mới; hoạt động rèn 

luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa học của HS).

- Biết tổ chức, đánh giá kết quả hoạt động, quá trình thực hiện hoạt động và rút kinh nghiệm đựa trên sự tự quản, sự tham gia và hợp tác của mọi HS.

- Áp dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Thi đấu, Lao động, Thăm quan, dã ngoại, Tình nguyện, Giao lưu, Đóng vai, Câu 

lạc bộ, Sinh hoạt tập thể, Trò chơi, Cuộc thi/Hội thi, Hội chợ

- Biết đánh giá kết quả sau khi thực hiện hoạt động TNST

2. Kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động TNST.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp vào GQVĐ thực tiễn. 

- Kỹ năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu.

- Kỹ năng phát triển năng lực của bản thân và của người khác: NL giao tiếp, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo…

3. Thái độ

- Giúp người học hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân và của người khác thông qua các hoạt động TNST.

- Người học có thái độ nhân ái, khoan dung; Tự tin, trung thực; Trách nhiệm và kỉ luật trong quá trình thiết kết các hoạt động TNST.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

- Năng lực phát triển chương trình 

- Năng lực hoạt động xã hội

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Kỹ năng phát 

triển chương 

trình môn 

GDCD ở 

trường THPT

1. Kiến thức

- Biết được những vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục.

- Hiểu được những nội dung về phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chương trình nhà trường và hướng phát triển chương trình nhà trường.

- Phân tích được chương trình môn GDCD trước đây và định hướng xây dựng chương trình môn GDCD trong thời gian tới.

2. Kỹ năng

- Biết so sánh để thấy được những ưu điểm chương trình theo tiếp cận năng lực so với chương trình tiếp cận nội dung.

- Có khả năng phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực.

3. Thái độ

- Tích cực, sẵn sàng tham gia vào công tác phát triển chương trình nhà trường môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông .

- Kiên quyết chống lại những quan điểm bảo thủ, lạc hậu trong quá trình phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học phổ thông theo 

hướng tiếp cận năng lực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Năng lực phát triển chương trình  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Một số phương 

pháp dạy học 

và kỹ thuật dạy 

học tích cực 

trong dạy học 

môn Giáo dục 

công dân

1. Kiến thức

- SV hiểu được những vấn đề cơ bản về dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân.

- Trình bày được khái niệm, cách phân loại, đánh giá ưu, nhược điểm, cách tiến hành, những yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, KTDH tích 

cực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

2. Kỹ năng

- Lựa chọn các PPDH, KTDH theo định hướng phát triển năng lực HS phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.

- Sử dụng các PPDH, KTDH tích cực để thực hành dạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD.

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Kỹ thuật sử 

dụng phương 

tiện dạy học 

trong dạy học 

môn GDCD

1. Kiến thức

- SV hiểu được những vấn đề chung về PTDH (Khái niệm, chức năng, phân loại…)

- Trình bày được kỹ thuật sử dụng các PTDH trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

2. Kỹ năng

- Lựa chọn các PTDH phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.

- Sử dụng các PTDH để thực hành  dạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD.

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ, PTDH để KTĐG kết quả học tập của HS.

3. Thái độ

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Giáo dục kỹ 

năng sống cho 

học sinh phổ 

thông qua dạy 

học môn 

GDCD

1. Kiến thức

- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các kỹ năng sống. Nắm vững phương pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua tổ 

chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp. 

- Biết cách tư vấn cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa ra giải pháp cụ thể nhằm phát 

triển năng lực của học sinh.

- Biết vận dụng các kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh THPT.

- Thiết kế và thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc.  Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính 

đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của  HS. 

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở THPT.

2. Kỹ năng

Giúp SV có kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT,  kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện và các hoạt động 

khác, kỹ năng nhận thức và phát triển bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng dạy học tích hợp và 

phân hóa kỹ năng sống trong môn học Công dân với Tổ quốc.

3. Thái độ

Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh; Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình 

học tập và rèn luyện trong Nhà trường. 

4. Năng lực

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Năng lực giao tiếp; Năng lực hoạt động xã hội; Năng lực phát triển nghề 

nghiệp 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Khóa luận tốt nghiệp 2 HK8

Các học phần chuyên ngành thay thế khóa luận tốt nghiệp:

Bắt buộc:
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71 Lý luận và 

thực hành dạy 

học môn Giáo 

dục công dân ở 

trường trung 

học phổ thông

1. Kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông: về các nguyên tắc dạy học, các 

hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD; Nắm chắc bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH, 

KTDH cơ bản trong DH môn GDCD; Trình bày được cơ sở và nội dung dạy học tích hợp trong môn Giáo dục công dân; Phân tích được những vấn 

đề cơ bản về KTĐG, đổi mới phương pháp KTĐG trong dạy học môn Giáo dục công dân. Trình bày được cách thức KTĐG môn GDCD theo hướng 

đánh giá năng lực, phẩm chất của HS. 

2. Kỹ năng: Có khả năng lựa chọn, sử dụng các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học trong 

giảng dạy môn GDCD; Vận dụng các PPDH, KTDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy, KTĐG trong dạy học môn GDCD; Biết cách lựa chọn, 

xây dựng các nội dung tích hợp, dạy học theo chuyên đề trong môn GDCD; Biết cách thiết kế các đề KTĐG phù hợp với yêu cầu của nhà trường 

THPT.

3. Thái độ: Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; Tích cực 

tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH, phương pháp KTĐG bộ môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chọn 1 trong 2 học phần sau:;

72 Sự vận dụng 

chủ nghĩa Mác 

- Lênin trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt 

Nam

1. Kiến thức: Có những hiểu biết mang tính hệ thống những vấn đề lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, về giá trị, về chính sách kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại ngày nay; về sự vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào công 

cuộc xây dựng CNXH ỏ Việt Nam hiện nay.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại; Thấy được 

tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại..;

3. Thái độ: Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam; Đánh giá và có thể đề xuất các giải 

pháp phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay; Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta; Vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ 

đã lựa chọn là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Phẩm chất 

chính trị; Trách nhiệm công dân; Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Sự vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam vào 

sự nghiệp đổi 

mới ở nước ta 

hiện nay

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải quyết những vấn 

đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách 

nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực

Hình thành và bồi dưỡng năng lực:

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

- Năng lực dạy học

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10.1

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I Khối kiến thức đại cương 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- Lê nin 1 (Lý 

luận chính trị 

1)

1. Kiến thức:

Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên được các quy 

luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền thụ cho 

người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp 

luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá 

trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực 

hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu 

và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân 

loại. 

4. Năng lực 

Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10. Khoa Giáo dục Mầm non

Sư phạm Giáo dục Mầm non (Áp dụng cho K42-44)
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

907



Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 59

II.1 Khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành 17

12 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong nhà trường. Từ 

đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 

tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Văn học dân 

gian Việt Nam

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc 

của văn học dân gian Việt Nam.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

3. Thái độ:

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước.

2. Kỹ năng

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở 

để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non.

3. Thái độ

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu.

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có những đặc điểm 

khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể. 

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em. 

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, đồng thời cũng 

là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này.

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Âm nhạc cơ 

bản

1. Kiến thức

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục toàn diện nhân 

cách trẻ. 

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát tiêu biểu trong 

chương trình Mầm non.

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non.

3. Thái độ:

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm.

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức bản thân.

4. Năng lực:

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc. 

- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền.

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Mỹ thuật cơ 

bản 

1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật:

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật. 

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm có hình khối và 

phù điêu đơn giản.

2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán.

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo.

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và phân tích được các 

ngôn ngữ mĩ thuật.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Giáo dục hòa 

nhập trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu và khả năng 

của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học.

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng 

lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 42

Bắt buộc 32
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19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt.

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt.

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách 

khi ra trường.

Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Toán cơ sở 1. Kiến thức

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh.

2. Kỹ năng

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và xã hội

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

2. Kỹ năng:

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá 

nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Dinh dưỡng 

học trẻ em 

1. Kiến thức

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó.

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm.

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non.

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bệnh học trẻ 

em

1. Kiến thức

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em; 

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non (tổ chức các 

hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục an toàn và sức khỏe cho 

trẻ;…)

2. Kỹ năng

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy sau này.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Chăm sóc và 

vệ sinh trẻ em

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của môi trường sống

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ

2. Kỹ năng

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông tin và truyền 

thông

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Huấn luyện 

múa

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng đồng, các nền 

văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.  

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc.

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi dạy học

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi;

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng để phục vụ 

học tập trong trường mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Giáo dục kĩ 

năng sống cho 

trẻ mầm non 

1. Kiến thức:

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống. 

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông,…

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Giáo dục thẩm 

mĩ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em; 

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em.

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non.

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc, tạo hình 

theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

921



29 Đánh giá trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non.

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non.

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn.

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non.

- Phân tích kết quả đánh giá.

3. Thái độ

- Tự học, tự nghiên cứu.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Phát triển 

chương trình 

giáo dục mầm 

non

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non.

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Knowledge: 

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education;

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological characteristics of 

preschool children, theories of child development;

Skills:

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment;

- Using English in research on preschool education.

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ...

Attitude: attentive and active in learning activities.

Capacity (General capacity and specific capacity)

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English.

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)
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32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn.

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến.

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

-  Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số món ăn cho trẻ em.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Chế độ dinh 

dưỡng cho trẻ 

chăm sóc đặc 

biệt 

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu hụt dinh dưỡng; 

những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh dưỡng bào thai; 

Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho nhóm trẻ cần 

chăm sóc đặc biệt.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc.

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD bào thai; Trẻ còi 

xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; )

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Chăm sóc và 

vệ sinh cho trẻ 

từ 0 đến 3 tuổi 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa.

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi;

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi;

3. Thái độ

- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành.

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng 

đồng 

1. Kiến thức

-  Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình truyền thông và tổ 

chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng.

2. Kỹ năng

-  Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì.

- Giáo dục 

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

khiếm thính 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính.

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng cơ 

bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính.

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn.

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý.

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ trợ 

về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ.

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Can thiệp sớm 

cho trẻ phát 

triển trí tuệ 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học:

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4) 
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39 Can thiệp sớm 

cho trẻ khiếm 

thính và khiếm 

thị 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Nghệ thuật 

trang trí trong 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức:

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non. 

2. Kỹ năng:

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng vào trang trí.

3. Thái độ: 

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian.

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non.

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thiết kế và sắp 

đặt các góc 

học tập 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí.

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí;

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài;

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)
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42 Tự làm đồ 

dùng dạy học ở 

mầm non  

1. Kiến thức: 

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và làm được các loại 

đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế hoạt động giáo 

dục cho trẻ mầm non.

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tổ chức ngày 

lễ hội trong 

trường MN

1. Kiến thức:

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Đàn phím điện 

tử (Tự chọn)

1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử.

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non.

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non.

2.  Kỹ năng

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử.

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc.

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học.

4. Năng lực

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)
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45 Thực hành 

xướng âm (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết 

tấu đơn giản.

- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao.

2. Kỹ năng

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá

3. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các 

làn điệu dân ca.

- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học hát, học nhạc cụ.

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc nhằm góp phần 

hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Kĩ thuật ca hát 

cơ bản (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc …

2. Kỹ năng

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi.

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài.

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các làn điệu dân 

ca.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những bài hát cho trẻ 

mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm 

âm nhạc trong 

giáo dục mầm 

non (Tự chọn)

1.  Kiến thức:

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy.

2.  Kỹ năng

- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ phù hợp với tâm 

sinh lý lứa tuổi. 

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm. 

4. Năng lực

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)
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48 Môi trường và 

con người (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 

chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu.

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

3. Thái độ

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Tiếng Việt 

thực hành (Tự 

chọn)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt câu, chính tả, 

dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để 

dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt , sửu dụng chuấn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao 

tiếp nói và viết.

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Giao tiếp với 

trẻ mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  phát  triển  kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non

2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng 

những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ. 

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với trẻ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Đánh giá an 

toàn trong giáo 

dục mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: 

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ.

2. Kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non;

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ;

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III

Bắt buộc

52 Tâm lý học đại 

cương

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Giáo dục học 

đại cương 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ 
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54 Tâm lý học 

mầm non 

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Giáo dục học 

mầm non 

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non:

1. Kiến thức:

 Hiểu và phân tích được:

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị cho trẻ em bước 

vào lớp 1

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

2. Kĩ năng: Có được:

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non.

+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà trường mầm 

non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1.

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả tr

3. Thái độ

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non.

+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu .

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề.

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên mầm non.

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non..

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi trường xung 

quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,... 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm  non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên 

cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng 

tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội dung – nghệ thuật tác 

phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ 

thuật.

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật.

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, 

không gian và thời gian. 

2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng tập hợp, số và 

phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái 

nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực:

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ MN nói riêng 

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán cho trẻ MN.

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Phương pháp 

giáo dục khoa 

học cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục trẻ mầm non 

tìm hiểu, khám phá khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Phương pháp 

giáo dục âm 

nhạc cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ Mầm non. 

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy trẻ phù hợp theo 

độ tuổi 

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

4. Năng lực

- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo điều kiện cho sinh 

viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực 

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

giáo dục thể 

chất cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Cơ sở lý luận, 

phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC.

2. Kỹ năng

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non

- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ.

3. Thái độ

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này.

4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục

- Năng lực dạy học

- Năng lực hoạt động xã hội

- Năng lực dạy học TDTT

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phương pháp 

dàn dựng 

chương trình 

nghệ thuật ở 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề,

2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình.

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước.

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non;

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non;

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm.

2. Kỹ năng:

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận;

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu;

- Lập đề cương nghiên cứu;

- Triển khai đề cương nghiên cứu;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,…

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn;

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu 

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra;

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục mầm non, năng lực 

tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu 

trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non.

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thực hành sư 

phạm 2

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non:

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non.

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non.

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ.

- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non:

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường;

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường;

-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non:

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ;

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thực hành sư 

phạm 3

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non).

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, tổ chức trò chơi.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non.

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề.

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em.

4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non.

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thực hành sư 

phạm 4

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm:

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học;

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học;

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học.

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm:

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học.

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp; 

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK6 Theo quy chế TTSP

70 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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71 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động vui chơi 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong giáo dục 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí tuệ…), sinh lí học 

thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non.

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và phát triển năng 

khiếu cho trẻ.

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non.

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Giáo dục giới 

tính cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc 

điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức 

của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân 

tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Tư vấn trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Nắm được 

những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. 

2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện thực tế. 

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)
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75 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non.

- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non.

3.Thái độ:

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác.

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7 HK8

76 Khóa luận tốt nghiệp  7 HK8

Môn học chuyên ngành thay thế 7 HK8

77 Cơ sở và 

phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt.

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học.

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra trường.

4. Năng lực:

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt vào việc phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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78 Toán và 

phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ.

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ 

mầm non. 

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh 

hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Cơ sở và 

phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức đã học về tự 

nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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81 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động âm nhạc 

trong trường 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ.

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi.

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm nhạc trong 

trường mẫu giáo.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Phương pháp 

tổ chức trò 

chơi và hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản phẩm đồ chơi trẻ 

em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo.

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông.

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tổng cộng 135
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I Khối kiến thức đại cương 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin 1

1. Kiến thức:

 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên được các quy 

luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền thụ cho 

người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp 

luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá 

trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực 

hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc; Phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu 

cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng 

đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, 

trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của 

nhân loại. 

4. Năng lực 

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Giáo dục Mầm non (Áp dụng từ K45)
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 59

II.1 Khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành 17

12 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong nhà trường. Từ 

đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 

tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Văn học dân 

gian Việt Nam

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc 

của văn học dân gian Việt Nam.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

3. Thái độ:

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước.

2. Kỹ năng

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở 

để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non.

3. Thái độ

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu.

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có những đặc điểm 

khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể. 

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em. 

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, đồng thời cũng 

là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này.

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Âm nhạc cơ 

bản

1. Kiến thức

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục toàn diện nhân 

cách trẻ. 

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát tiêu biểu trong 

chương trình Mầm non.

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non.

3. Thái độ:

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm.

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức bản thân.

4. Năng lực:

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc. 

- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền.

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Mỹ thuật cơ 

bản 

1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật:

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật. 

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm có hình khối và 

phù điêu đơn giản.

2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán.

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo.

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và phân tích được các 

ngôn ngữ mĩ thuật.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Giáo dục hòa 

nhập trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu và khả năng 

của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học.

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng 

lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 42

Bắt buộc 32

19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt.

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt.

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách 

khi ra trường.

Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Toán cơ sở 1. Kiến thức

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh.

2. Kỹ năng

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và xã hội

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

2. Kỹ năng:

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá 

nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Dinh dưỡng 

học trẻ em 

1. Kiến thức

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó.

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm.

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non.

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bệnh học trẻ 

em

1. Kiến thức

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em; 

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non (tổ chức các 

hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục an toàn và sức khỏe cho 

trẻ;…)

2. Kỹ năng

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy sau này.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Chăm sóc và 

vệ sinh trẻ em

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của môi trường sống

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ

2. Kỹ năng

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông tin và truyền 

thông

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Huấn luyện 

múa

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng đồng, các nền 

văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.  

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc.

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi dạy học

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi;

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng để phục vụ 

học tập trong trường mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Giáo dục kĩ 

năng sống cho 

trẻ mầm non 

1. Kiến thức:

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống. 

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông,…

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Giáo dục thẩm 

mĩ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em; 

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em.

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non.

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc, tạo hình 

theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Đánh giá trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non.

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non.

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn.

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non.

- Phân tích kết quả đánh giá.

3. Thái độ

- Tự học, tự nghiên cứu.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Phát triển 

chương trình 

giáo dục mầm 

non

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non.

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Knowledge: 

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education;

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological characteristics of 

preschool children, theories of child development;

Skills:

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment;

- Using English in research on preschool education.

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ...

Attitude: attentive and active in learning activities.

Capacity (General capacity and specific capacity)

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English.

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn

32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn.

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến.

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

-  Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số món ăn cho trẻ em.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Chế độ dinh 

dưỡng cho trẻ 

chăm sóc đặc 

biệt 

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu hụt dinh dưỡng; 

những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh dưỡng bào thai; 

Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho nhóm trẻ cần 

chăm sóc đặc biệt.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc.

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD bào thai; Trẻ còi 

xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; )

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Chăm sóc và 

vệ sinh cho trẻ 

từ 0 đến 3 tuổi 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa.

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi;

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi;

3. Thái độ

- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành.

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)
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35 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng 

đồng 

1. Kiến thức

-  Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình truyền thông và tổ 

chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng.

2. Kỹ năng

-  Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì.

- Giáo dục 

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

khiếm thính 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính.

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng cơ 

bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính.

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn.

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý.

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ trợ 

về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ.

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Can thiệp sớm 

cho trẻ phát 

triển trí tuệ 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học:

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4) 
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39 Can thiệp sớm 

cho trẻ khiếm 

thính và khiếm 

thị 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Nghệ thuật 

trang trí trong 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức:

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non. 

2. Kỹ năng:

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng vào trang trí.

3. Thái độ: 

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian.

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non.

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thiết kế và sắp 

đặt các góc 

học tập 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí.

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí;

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài;

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)
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42 Tự làm đồ 

dùng dạy học ở 

mầm non  

1. Kiến thức: 

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và làm được các loại 

đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế hoạt động giáo 

dục cho trẻ mầm non.

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tổ chức ngày 

lễ hội trong 

trường MN

1. Kiến thức:

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Đàn phím điện 

tử (Tự chọn)

1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử.

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non.

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non.

2.  Kỹ năng

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử.

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc.

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học.

4. Năng lực

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)
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45 Thực hành 

xướng âm (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết 

tấu đơn giản.

- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao.

2. Kỹ năng

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá

3. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các 

làn điệu dân ca.

- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học hát, học nhạc cụ.

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc nhằm góp phần 

hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Kĩ thuật ca hát 

cơ bản (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc …

2. Kỹ năng

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi.

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài.

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các làn điệu dân 

ca.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những bài hát cho trẻ 

mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm 

âm nhạc trong 

giáo dục mầm 

non (Tự chọn)

1.  Kiến thức:

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy.

2.  Kỹ năng

- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ phù hợp với tâm 

sinh lý lứa tuổi. 

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm. 

4. Năng lực

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Môi trường và 

con người (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 

chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu.

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

3. Thái độ

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Tiếng Việt 

thực hành (Tự 

chọn)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt câu, chính tả, 

dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để 

dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt , sửu dụng chuấn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao 

tiếp nói và viết.

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Giao tiếp với 

trẻ mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  phát  triển  kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non

2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng 

những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ. 

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với trẻ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Đánh giá an 

toàn trong giáo 

dục mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: 

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ.

2. Kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non;

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ;

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)
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III

Bắt buộc

52 Tâm lý học đại 

cương

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Giáo dục học 

đại cương 

(Những vấn đề 

chung về Giáo 

dục học)

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ 

966



54 Tâm lý học 

mầm non 

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Giáo dục học 

mầm non 

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non:

1. Kiến thức:

Hiểu và phân tích được:

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị cho trẻ em bước 

vào lớp 1

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

2. Kĩ năng: Có được:

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non.

+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà trường mầm 

non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1.

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả tr

3. Thái độ

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non.

+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu .

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề.

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên mầm non.

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non..

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi trường xung 

quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,... 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm  non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên 

cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng 

tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội dung – nghệ thuật tác 

phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ 

thuật.

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật.

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, 

không gian và thời gian. 

2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng tập hợp, số và 

phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái 

nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực:

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ MN nói riêng 

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán cho trẻ MN.

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Phương pháp 

giáo dục khoa 

học cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục trẻ mầm non 

tìm hiểu, khám phá khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Phương pháp 

giáo dục âm 

nhạc cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ Mầm non. 

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy trẻ phù hợp theo 

độ tuổi 

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

4. Năng lực

- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo điều kiện cho sinh 

viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực 

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

giáo dục thể 

chất cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Cơ sở lý luận, 

phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC.

2. Kỹ năng

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non

- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ.

3. Thái độ

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này.

4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục

- Năng lực dạy học

- Năng lực hoạt động xã hội

- Năng lực dạy học TDTT

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phương pháp 

dàn dựng 

chương trình 

nghệ thuật ở 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề,

2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình.

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước.

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non;

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non;

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm.

2. Kỹ năng:

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận;

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu;

- Lập đề cương nghiên cứu;

- Triển khai đề cương nghiên cứu;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,…

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn;

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu 

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra;

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục mầm non, năng lực 

tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu 

trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non.

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thực hành sư 

phạm 2

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non:

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non.

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non.

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ.

- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non:

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường;

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường;

-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non:

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ;

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thực hành sư 

phạm 3

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non).

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, tổ chức trò chơi.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non.

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề.

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em.

4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non.

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thực hành sư 

phạm 4

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm:

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học;

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học;

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học.

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm:

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học.

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp; 

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK6 Theo quy chế TTSP

70 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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71 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động vui chơi 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong giáo dục 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí tuệ…), sinh lí học 

thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non.

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và phát triển năng 

khiếu cho trẻ.

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non.

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Giáo dục giới 

tính cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc 

điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức 

của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân 

tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Tư vấn trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Nắm được 

những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. 

2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện thực tế. 

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)
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75 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non.

- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non.

3.Thái độ:

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác.

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7 HK8

76 Khóa luận tốt nghiệp  7 HK8

Môn học chuyên ngành thay thế 7 HK8

77 Cơ sở và 

phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt.

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học.

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra trường.

4. Năng lực:

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt vào việc phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

973



78 Toán và 

phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ.

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ 

mầm non. 

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh 

hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Cơ sở và 

phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức đã học về tự 

nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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81 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động âm nhạc 

trong trường 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ.

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi.

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm nhạc trong 

trường mẫu giáo.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Phương pháp 

tổ chức trò 

chơi và hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản phẩm đồ chơi trẻ 

em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo.

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông.

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tổng cộng 135
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10.2

I Khối kiến thức đại cương 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin 1

1. Kiến thức:

 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên được các quy 

luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền thụ cho 

người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp 

luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá 

trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực 

hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu 

và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân 

loại. 

4. Năng lực 

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Giáo dục Mầm non dạy bằng Tiếng Anh (Áp dụng cho K42-44)
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tiếng Anh B 

1. 1 

1. Kiến thức

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định. 

2. Kỹ năng

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định.

3. Thái độ

Tích cực, chủ động trong học tập 

4. Năng lực

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tiếng Anh 

B1.2

1. Kiến thức

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định. 

2. Kỹ năng

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định.

3. Thái độ

Tích cực, chủ động trong học tập 

4. Năng lực

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Tiếng Anh 

B2.1

1. Kiến thức

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định. 

2. Kỹ năng

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định.

3. Thái độ

Tích cực, chủ động trong học tập 

4. Năng lực

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Tiếng Anh 

B2.2

1. Kiến thức

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định. 

2. Kỹ năng

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định.

Giao tiếp tốt.

3. Thái độ

Tích cực, chủ động trong học tập 

4. Năng lực

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Tiếng Anh 

B2.3

1. Kiến thức

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định. 

2. Kỹ năng

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định.

Giao tiếp tốt.

3. Thái độ

Tích cực, chủ động trong học tập 

4. Năng lực

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 59

II.1 Khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành 17

17 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong nhà trường. Từ 

đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 

tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn học dân 

gian Việt Nam

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc 

của văn học dân gian Việt Nam.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

3. Thái độ:

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Văn học trẻ em 1. Kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước.

2. Kỹ năng

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở 

để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non.

3. Thái độ

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu.

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả.

- Năng lực đặc thù: 

 + Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

 + Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Sinh lý trẻ em 

(Physiology of 

children) 

1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có những đặc điểm 

khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể. 

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em. 

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, đồng thời cũng 

là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này.

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu.

- Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giảng dạy và học tập. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Âm nhạc cơ 

bản

1. Kiến thức

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục toàn diện nhân 

cách trẻ. 

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát tiêu biểu trong 

chương trình Mầm non.

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non.

3. Thái độ:

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm.

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức bản thân.

4. Năng lực:

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc. 

- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền.

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Mỹ thuật cơ 

bản 

1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật:

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật. 

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm có hình khối và 

phù điêu đơn giản.

2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán.

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

4.Năng lực 

- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo.

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và phân tích được các 

ngôn ngữ mĩ thuật.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Giáo dục hòa 

nhập trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu và khả năng 

của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học.

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng 

lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 42
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Bắt buộc 32

24 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt.

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt.

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách 

khi ra trường.

4. Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Toán cơ sở 

(Mathemastic)

1. Kiến thức

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh.

2. Kỹ năng

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

- Sử dụng Tiếng Anh để giảng dạy và học tập. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và xã hội

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

2. Kỹ năng:

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá 

nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Dinh dưỡng 

học trẻ em 

(Nutrition for 

children) 

1. Kiến thức

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó.

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm.

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em.

3.Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non.

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau. 

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Bệnh học trẻ 

em (Pathology 

of Children) 

1. Kiến thức

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em; 

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non (tổ chức các 

hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục an toàn và sức khỏe cho 

trẻ;…)

2. Kỹ năng

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy sau này.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ.

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Chăm sóc và 

vệ sinh trẻ em 

(Care and 

Hygiene 

preschool 

children)

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của môi trường sống

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ

2. Kỹ năng

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông tin và truyền 

thông.

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Huấn luyện 

múa

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng đồng, các nền 

văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.  

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc.

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi dạy học

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi;

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng để phục vụ 

học tập trong trường mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Giáo dục kĩ 

năng sống cho 

trẻ mầm non 

1. Kiến thức:

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống. 

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

- Phát triển kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông,…

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Giáo dục thẩm 

mĩ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em; 

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em.

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non.

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc, tạo hình 

theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

996



34 Đánh giá trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non.

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non.

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn.

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non.

- Phân tích kết quả đánh giá.

3. Thái độ

- Tự học, tự nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Phát triển 

chương trình 

giáo dục mầm 

non

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non.

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Knowledge: 

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education;

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological characteristics of 

preschool children, theories of child development;

Skills:

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment;

- Using English in research on preschool education.

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ...

Attitude: attentive and active in learning activities.

Capacity (General capacity and specific capacity)

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English.

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn

37 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn.

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến.

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

-  Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số món ăn cho trẻ em.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Chế độ dinh 

dưỡng cho trẻ 

chăm sóc đặc 

biệt 

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu hụt dinh dưỡng; 

những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh dưỡng bào thai; 

Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho nhóm trẻ cần 

chăm sóc đặc biệt.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc.

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD bào thai; Trẻ còi 

xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn;)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Chăm sóc và 

vệ sinh cho trẻ 

từ 0 đến 3 tuổi 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa.

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi;

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi;

3. Thái độ

- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành.

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)
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40 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng 

đồng 

1. Kiến thức

-  Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình truyền thông và tổ 

chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng.

2. Kỹ năng

-  Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì.

- Giáo dục 

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

khiếm thính 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính.

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng cơ 

bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính.

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn.

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý.

2. Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ trợ về 

mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ.

3.  Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Can thiệp sớm 

cho trẻ phát 

triển trí tuệ 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học:

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4) 
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44 Can thiệp sớm 

cho trẻ khiếm 

thính và khiếm 

thị 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kĩ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Nghệ thuật 

trang trí trong 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức:

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non. 

2. Kĩ năng:

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng vào trang trí.

3. Thái độ: 

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí.

3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian.

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non.

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Thiết kế và sắp 

đặt các góc 

học tập 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí.

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí.

2. Kĩ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí;

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài;

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)
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47 Tự làm đồ 

dùng dạy học ở 

mầm non  

1. Kiến thức: 

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và làm được các loại 

đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng:

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế hoạt động giáo 

dục cho trẻ mầm non.

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Tổ chức ngày 

lễ hội trong 

trường MN

1. Kiến thức:

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non

2. Kĩ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Đàn phím điện 

tử (Tự chọn)

1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử.

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non.

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non.

2.  Kĩ năng

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử.

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc.

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học.

4. Năng lực

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)
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50 Thực hành 

xướng âm (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết 

tấu đơn giản.

- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao.

2. Kĩ năng

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá

Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các 

làn điệu dân ca.

- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học hát, học nhạc cụ.

Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc nhằm góp phần 

hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Kĩ thuật ca hát 

cơ bản (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc …

2. Kĩ năng

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi.

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài.

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các làn điệu dân 

ca.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những bài hát cho trẻ 

mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm 

âm nhạc trong 

giáo dục mầm 

non (Tự chọn)

1.  Kiến thức:

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy.

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ phù hợp với tâm 

sinh lý lứa tuổi. 

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm. 

4. Năng lực

 - Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

 - Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Môi trường và 

con người (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 

chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu.

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

3. Thái độ

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực dạy học

+ Năng lực giáo dục

+ Năng lực hoạt động xã hội 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Tiếng Việt 

thực hành (Tự 

chọn)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt câu, chính tả, 

dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để 

dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt , sửu dụng chuấn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao 

tiếp nói và viết.

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Giao tiếp với 

trẻ mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)
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56 Đánh giá an 

toàn trong giáo 

dục mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: 

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ.

2. Kĩ năng:

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non;

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ;

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III

Bắt buộc

57 Tâm lý học đại 

cương 

(Psychology)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ 
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58 Giáo dục học 

đại cương 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Tâm lý học 

mầm non 

(Preschool 

children 

Psychology) 

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1005



60 Giáo dục học 

mầm non 

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non:

1. Kiến thức:

Hiểu và phân tích được:

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị cho trẻ em bước 

vào lớp 1

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

2. Kĩ năng: Có được:

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non.

+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà trường mầm 

non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1.

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả tr

3. Thái độ

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non.

+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu .

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề.

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên mầm non.

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non..

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kĩ năng:

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.

4. Hình thành năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi trường xung 

quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,... 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm  non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên 

cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành

2. Kĩ .năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng 

tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội dung – nghệ thuật tác 

phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ 

thuật.

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật.

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, 

không gian và thời gian. 

2. Kĩ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng tập hợp, số và 

phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái 

nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực:

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ MN nói riêng 

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán cho trẻ MN.

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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64 Phương pháp 

giáo dục khoa 

học cho trẻ 

mầm non 

(Mothodology 

of science 

Education for 

preschoolers) 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

2. Kĩ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục trẻ mầm non 

tìm hiểu, khám phá khoa học.

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Phương pháp 

giáo dục âm 

nhạc cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ Mầm non. 

2. Kĩ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy trẻ phù hợp theo 

độ tuổi 

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

4. Năng lực

 - Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

 - Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo điều kiện cho sinh 

viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kĩ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực 

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Phương pháp 

giáo dục thể 

chất cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Cơ sở lý luận, 

phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC.

2. Kĩ năng

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non

- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ.

3. Thái độ

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này.

4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục

- Năng lực dạy học

- Năng lực hoạt động xã hội

- Năng lực dạy học TDTT

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Phương pháp 

dàn dựng 

chương trình 

nghệ thuật ở 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề,

2. Kĩ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình.

3.Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước.

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non;

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non;

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm.

Kĩ năng:

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận;

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu;

- Lập đề cương nghiên cứu;

- Triển khai đề cương nghiên cứu;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,…

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn;

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu 

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra;

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu

Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập.

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục mầm non, năng lực 

tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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70 Thực hành sư 

phạm 1

Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

 Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu 

trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..  

 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non.

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Thực hành sư 

phạm 2

Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non:

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non.

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non.

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non:

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường;

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường;

 Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non:

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ;

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Thực hành sư 

phạm 3

Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo dục trẻ em lứa tuổi 

mầm non).

Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, tổ chức trò chơi.

Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non.

-  Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề.

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em.

Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non.

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Thực hành sư 

phạm 4

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm:

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học;

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học;

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học.

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm:

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học.

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp; 

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK6 Theo quy chế TTSP

75 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)

76 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động vui chơi 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

2. Kĩ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

77 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong giáo dục 

mầm non 

1.Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí tuệ…), sinh lí học 

thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non.

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và phát triển năng 

khiếu cho trẻ.

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại

2. Kĩ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non.

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

78 Giáo dục giới 

tính cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc 

điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 

một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của 

môn tâm lý học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân 

tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Tư vấn trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Nắm được 

những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. 

2. Kĩ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện thực tế. 

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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80 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non.

- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non.

3. Thái độ:

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác.

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7 HK8

81 Khóa luận tốt nghiệp  7 HK8

Môn học chuyên ngành thay thế HK8

82 Cơ sở và 

phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt.

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học.

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra trường.

4. Năng lực:

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt vào việc phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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83 Toán và 

phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ.

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ 

mầm non. 

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh 

hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

84 Cơ sở và 

phương pháp 

hướng dẫn trẻ 

khám phá khoa 

học 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

- Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

2. Kĩ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục trẻ mầm non 

tìm hiểu, khám phá khoa học.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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85 Cơ sở và 

phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

2. Kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức đã học về tự 

nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động âm nhạc 

trong trường 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ.

2. Kĩ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi.

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học; Năng lực đặc 

thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm nhạc trong trường mẫu giáo.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

87 Phương pháp 

tổ chức trò 

chơi và hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kĩ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản phẩm đồ chơi trẻ 

em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo.

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông.

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tổng cộng 150
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I Khối kiến thức đại cương 21

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin 1

1. Kiến thức:

 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên được các quy 

luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền thụ cho 

người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp 

luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá 

trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực 

hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu 

và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân 

loại. 

4. Năng lực 

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những Nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

- lênin 2 

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Giáo dục Mầm non Tiếng Anh (Áp dụng cho K45)
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1027



Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1028



Giáo dục thể 

chất (ngành 

GDMN)

1. Kiến thức

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 59

II.1 Khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành 17

12 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng 

của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam.

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong nhà trường. Từ 

đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 

tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Văn học dân 

gian Việt Nam

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc 

của văn học dân gian Việt Nam.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

3. Thái độ:

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước.

2. Kỹ năng

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở 

để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non.

3. Thái độ

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu.

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có những đặc điểm 

khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể. 

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em. 

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, đồng thời cũng 

là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này.

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Âm nhạc cơ 

bản

1. Kiến thức

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục toàn diện nhân 

cách trẻ. 

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát tiêu biểu trong 

chương trình Mầm non.

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non.

3. Thái độ:

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm.

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức bản thân.

4. Năng lực:

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc. 

- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền.

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Mỹ thuật cơ 

bản 

1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật:

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật. 

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm có hình khối và 

phù điêu đơn giản.

2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán.

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo.

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và phân tích được các 

ngôn ngữ mĩ thuật.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Giáo dục hòa 

nhập trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu và khả năng 

của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học.

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng 

lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 42

Bắt buộc 32

19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt.

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt.

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách 

khi ra trường.

Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Toán cơ sở 1. Kiến thức

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh.

2. Kỹ năng

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và xã hội

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

2. Kỹ năng:

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá 

nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Dinh dưỡng 

học trẻ em 

1. Kiến thức

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó.

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm.

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non.

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bệnh học trẻ 

em

1. Kiến thức

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em; 

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non (tổ chức các 

hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục an toàn và sức khỏe cho 

trẻ;…)

2. Kỹ năng

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy sau này.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Chăm sóc và 

vệ sinh trẻ em

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của môi trường sống

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ

2. Kỹ năng

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non;

3. Thái độ

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông tin và truyền 

thông

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Huấn luyện 

múa

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng đồng, các nền 

văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.  

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc.

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi dạy học

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi;

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng để phục vụ 

học tập trong trường mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Giáo dục kĩ 

năng sống cho 

trẻ mầm non 

1. Kiến thức:

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống. 

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông,…

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Giáo dục thẩm 

mĩ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em; 

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em.

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non.

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc, tạo hình 

theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Đánh giá trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non.

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non.

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non.

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn.

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non.

- Phân tích kết quả đánh giá.

3. Thái độ

- Tự học, tự nghiên cứu.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Phát triển 

chương trình 

giáo dục mầm 

non

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non.

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tiếng Anh 

chuyên ngành

Knowledge: 

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education;

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological characteristics of 

preschool children, theories of child development;

Skills:

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment;

- Using English in research on preschool education.

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ...

Attitude: attentive and active in learning activities.

Capacity (General capacity and specific capacity)

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English.

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn

32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn.

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi. 

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến.

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

-  Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số món ăn cho trẻ em.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Chế độ dinh 

dưỡng cho trẻ 

chăm sóc đặc 

biệt 

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu hụt dinh dưỡng; 

những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh dưỡng bào thai; 

Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho nhóm trẻ cần 

chăm sóc đặc biệt.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc.

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD bào thai; Trẻ còi 

xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; )

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Chăm sóc và 

vệ sinh cho trẻ 

từ 0 đến 3 tuổi 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa.

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi

2. Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi;

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi;

3. Thái độ

- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành.

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)
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35 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng 

đồng 

1. Kiến thức

-  Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình truyền thông và tổ 

chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng.

2. Kỹ năng

-  Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì.

- Giáo dục 

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

khiếm thính 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính.

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng cơ 

bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính.

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn.

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý.

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ trợ 

về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ.

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Can thiệp sớm 

cho trẻ phát 

triển trí tuệ 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học:

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4) 
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39 Can thiệp sớm 

cho trẻ khiếm 

thính và khiếm 

thị 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; nguyên nhân gây 

khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT).

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ.

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em.

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non.

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non.

- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan.

3. Thái độ

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực 

tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non..

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Nghệ thuật 

trang trí trong 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức:

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non. 

2. Kỹ năng:

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng vào trang trí.

3. Thái độ: 

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian.

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non.

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thiết kế và sắp 

đặt các góc 

học tập 

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí.

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí;

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài;

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi.

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)
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42 Tự làm đồ 

dùng dạy học ở 

mầm non  

1. Kiến thức: 

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và làm được các loại 

đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Kỹ năng:

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế hoạt động giáo 

dục cho trẻ mầm non.

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Tổ chức ngày 

lễ hội trong 

trường MN

1. Kiến thức:

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Đàn phím điện 

tử (Tự chọn)

1. Kiến thức:

- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử.

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non.

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non.

2.  Kỹ năng

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử.

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc.

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học.

4. Năng lực

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)
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45 Thực hành 

xướng âm (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết 

tấu đơn giản.

- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao.

2. Kỹ năng

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá

3. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các 

làn điệu dân ca.

- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học hát, học nhạc cụ.

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc nhằm góp phần 

hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Kĩ thuật ca hát 

cơ bản (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc …

2. Kỹ năng

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi.

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài.

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là các làn điệu dân 

ca.

3. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những bài hát cho trẻ 

mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm 

âm nhạc trong 

giáo dục mầm 

non (Tự chọn)

1.  Kiến thức:

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy.

2.  Kỹ năng

- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ phù hợp với tâm 

sinh lý lứa tuổi. 

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non.

3. Thái độ

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm. 

4. Năng lực

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)
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48 Môi trường và 

con người (Tự 

chọn)

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 

chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu.

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

3. Thái độ

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Tiếng Việt 

thực hành (Tự 

chọn)

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt câu, chính tả, 

dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để 

dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt , sửu dụng chuấn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao 

tiếp nói và viết.

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Giao tiếp với 

trẻ mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  phát  triển  kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non

2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng 

những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ. 

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với trẻ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Đánh giá an 

toàn trong giáo 

dục mầm non 

(Tự chọn)

1. Kiến thức: 

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ.

2. Kỹ năng:

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non;

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ;

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III

Bắt buộc

Khối kiến thức nghiệp vụ 
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52 Tâm lý học đại 

cương

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Giáo dục học 

đại cương 

(Những vấn đề 

chung về Giáo 

dục học)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Tâm lý học 

mầm non 

1. Kiến thức

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi.

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non.

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định.

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học.

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục,

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non.

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non.

3. Thái độ

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non.

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non.

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Giáo dục học 

mầm non 

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non:

1. Kiến thức:

Hiểu và phân tích được:

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị cho trẻ em bước 

vào lớp 1

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

2. Kĩ năng: Có được:

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non.

+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà trường mầm 

non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1.

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả tr

3. Thái độ

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non.

+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu .

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề.

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên mầm non.

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non..

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng:

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi trường xung 

quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,... 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm  non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên 

cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng 

tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội dung – nghệ thuật tác 

phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ 

thuật.

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: 

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề

+ Năng lực 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học.

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật.

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, 

không gian và thời gian. 

2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng tập hợp, số và 

phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái 

nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực:

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ MN nói riêng 

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán cho trẻ MN.

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Phương pháp 

giáo dục khoa 

học cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục trẻ mầm non 

tìm hiểu, khám phá khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Phương pháp 

giáo dục âm 

nhạc cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của 

trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ Mầm non. 

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy trẻ phù hợp theo 

độ tuổi 

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. 

4. Năng lực

- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non.

- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo điều kiện cho sinh 

viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực 

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

giáo dục thể 

chất cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Cơ sở lý luận, 

phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC.

2. Kỹ năng

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non

- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ.

3. Thái độ

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này.

4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục

- Năng lực dạy học

- Năng lực hoạt động xã hội

- Năng lực dạy học TDTT

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Phương pháp 

dàn dựng 

chương trình 

nghệ thuật ở 

trường mầm 

non 

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề,

2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình.

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước.

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: 

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non;

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non;

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm.

2. Kỹ năng:

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận;

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu;

- Lập đề cương nghiên cứu;

- Triển khai đề cương nghiên cứu;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,…

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,…

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn;

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu 

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra;

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề.

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục mầm non, năng lực 

tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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65 Thực hành sư 

phạm 1

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu 

trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non.

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thực hành sư 

phạm 2

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non:

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non.

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non.

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ.

- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non:

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường;

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường;

-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non:

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ;

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thực hành sư 

phạm 3

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non).

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, tổ chức trò chơi.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non.

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề.

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em.

4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non.

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thực hành sư 

phạm 4

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm:

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học;

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học;

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học.

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm:

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học;

- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học.

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp; 

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK6 Theo quy chế TTSP

70 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP
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71 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động vui chơi 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

2. Kỹ năng

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…

3. Thái độ

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.

- Nghiêm túc trong học tập.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong giáo dục 

mầm non 

1. Kiến thức: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức:

- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí tuệ…), sinh lí học 

thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non.

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và phát triển năng 

khiếu cho trẻ.

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại

2. Kỹ năng:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non.

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại.

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ mầm non.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Giáo dục giới 

tính cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc 

điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức 

của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân 

tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Tư vấn trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Nắm được 

những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. 

2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện thực tế. 

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)
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75 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non.

- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non.

3.Thái độ:

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác.

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7 HK8

76 Khóa luận tốt nghiệp  7 HK8

Môn học chuyên ngành thay thế 7 HK8

77 Cơ sở và 

phương pháp 

phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt.

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của khoa học này để 

tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học.

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay. 

3. Thái độ:

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề.

- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra trường.

4. Năng lực:

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt vào việc phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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78 Toán và 

phương pháp 

hình thành 

biểu tượng 

toán cho trẻ 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ.

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ 

mầm non. 

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ 

thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở trường mầm non.

3. Thái độ

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung 

đã học trong thực tiễn.

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh 

hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

4. Năng lực 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ mầm non nói 

riêng 

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở mức độ sơ 

đẳng.

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Cơ sở và 

phương pháp 

tổ chức cho trẻ 

mầm non làm 

quen với tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ 

mặt trời.

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non;

2. Kỹ năng:

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non;

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ;

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non.

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non:

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học:

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức đã học về tự 

nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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81 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động âm nhạc 

trong trường 

mầm non 

1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc.

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân 

cách toàn diện cho trẻ.

2. Kỹ năng

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành.

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi.

3. Thái độ

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non.

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học

- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm nhạc trong 

trường mẫu giáo.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Phương pháp 

tổ chức trò 

chơi và hoạt 

động tạo hình 

cho trẻ mầm 

non 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm non

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản phẩm đồ chơi trẻ 

em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non.

3. Thái độ:

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc giáo dục trẻ.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo.

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông.

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non 

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tổng cộng 135
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10.3

A CÁC MÔN HỌC CHUNG 12

1 Triết học 1. Kiến thức:

 Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học 

Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối 

cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các 

vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của 

cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Ngoại ngữ 1 Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2 Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3 Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK2 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 
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3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

B CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ 17

I Các môn cơ sở bắt buộc (cơ sở ngành) 8

4 Phương pháp 

luận nghiên 

cứu giáo dục

- Về kiến thức: 

 Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu cầu cơ bản 

trong NCKH giáo dục.

- Về kỹ năng:

 Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục.

- Về thái độ:

Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng  trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tâm lí học 

giáo dục

Mục tiêu cơ bản của môn học là:

- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay.

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay.

- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.

Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và thực hành trong công việc hàng ngày. 

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan

- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp

- Học hợp tác và phát triển giá trị.

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo trong nước và 

nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 

nghiệp giáo 

viên

- Về kiến thức: 

Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên,  chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn đầu ra, 

mô hình ‘nghiên cứu bài học’

Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên

Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực

- Về kỹ năng:

Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và  suy ngẫm  

Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm

Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’

Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’

- Về thái độ:

Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên

Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân

Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Các môn cơ sở tự chọn (cơ sở chuyên ngành): Chọn 3 trong số các học phần sau đây 9

7 Chuẩn giáo 

dục và Lí 

thuyết chương 

trình giáo dục

- Nhận diện được triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là người học, học tập và sự phát triển của người học.

- Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học và nội dung các kiểu phương pháp dạy học.

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Văn hóa nhà 

trường hiện đại 

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường.

Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr-ường.

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục so 

sánh

Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; các 

nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Quản lí giáo 

dục và trường 

mầm non 

- Về kiến thức

Nêu và lý giải được khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN.

Phân tích các quan điểm, quan hệ và chức năng QLGD .

Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD

Nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo dục mầm non 

Nhận biết những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non.

- Về kĩ năng

Tìm kiếm thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của KHQLGD.

Kĩ năng xây dựng kế hoạch QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD

Kĩ năng tự học, nghiên cứu, kĩ năng học nhóm, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng trả lời các câu hỏi.

Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập và nghiên cứu , trong công tác quản lí.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Đánh giá trong 

giáo dục mầm 

non 

- Về tri thức

+ Hiểu rõ các khái niệm đo lường, đánh giá, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong giáo dục mầm non

+ Hiểu và giải thích được ý nghĩa và nguyên tắc của các mô hình (cách tiếp cận) chủ yếu trong đánh giá giáo dục mầm non

- Về kĩ năng

+ Các kĩ năng thiết kế phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá

+ Kĩ năng tiến hành một số kĩ thuật đánh giá như quan sát, phỏng vấn, đàm thoại với trẻ.

- Về thái độ

Có thái độ tích cực đối với đánh giá trong thực tiễn giáo dục mầm non. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Bối cảnh và 

chính sách 

trong mầm non 

Về tri thức

- Khái niệm khoa học về chính sách và chính sách giáo dục

- Tri thức về bối cảnh phát triển giáo dục mầm non hiện nay

- Tri thức về nưhngx điểm cơ bản trong chính sách giáo dục mầm non hiện nay của Nhà nước Việt Nam

Về kĩ năng

- Kĩ năng phân tích chính sách và xác định cách vận dụng vào thực tiễn

- Kĩ năng Phân tích bối cảnh, những tác động hiện hành và tiềm ẩn trong phát triển giáo dục mầm non hiện nay

Về thái độ

- Mối quan tâm và ý thức trách nhiệm đối với việc tìm hiểu và phân tích bối cảnh phát triển của giáo dục mầm non ở địa phương

- Thái độ nghiêm túc khi vận dụng và thực hiện chính sách giáo dục tại đại phương

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

C CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH 21

I Các môn chuyên ngành bắt buộc 12

13 Tâm lí học 

thần kinh trẻ 

em

1. Về tri thức

- Hiểu và trình bày đ¬ược cơ sở lí thuyết của tâm lí học thần kinh trong thời kì phát triển lứa tuổi của trẻ mầm non

- Hiểu và giải thích được lí luận về vai trò của hoạt động thần kinh cấp cao đối với sự phát triển tâm lí trẻ em, đặc điểm nhận thức, ngôn ngữ, trí tuệ, 

tính cảm, tâm vận động của trẻ từ góc độ thần kinh học.

- Hiểu được bản chất sinh lí thần kinh của những rối nhiễu tâm lí của trẻ như khó học, chậm phát triển trí tuệ, trầm cảm, tự kỉ v.v…

2. Về kĩ năng 

- Một số kĩ năng vận dụng các qui luật hoạt động thần kinh vào nghiên cứu tâm lí trẻ em  và chăm soc, giáo dục trẻ

- Một số kỹ năng nhận biết sự phát triển tâm lí của trẻ thông qua hành vi và tình cảm.

3. Về thái độ

- Học viên có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những hiểu biết về tâm lí học thần kinh trong  trong công tác giáo dục trẻ mầm non.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Các lí thuyết 

phát triển trẻ 

em

1. Về tri thức 

 - Nắm vững lí luận về sự phát triển của trẻ em trên cơ sở nghiên cứu các lí thuyết khoa học về sự phát triển của trẻ. 

 - Hiểu rõ những ưu, nhược điểm và những ứng dụng chủ yếu của các lí thuyết này trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chương trình giáo dục và 

học liệu, thiết kế phương pháp giáo dục, tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục ở trường mầm non. 

2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu trẻ em và phát triển chương trình giáo dục mầm non

- Kĩ năng thiết kế phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục, học liệu và các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

- Kĩ năng tự đánh giá và đánh giá hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Các mô hình 

chương trình 

giáo dục mầm 

non hiện đại 

1. Về tri thức

- Hiểu bản chất các triết lí giáo dục mầm non khác nhau và các mô hình giáo dục mầm non tương ứng.

- Hiểu bản chất các lí thuyết chương trình và phát triển chương trình, một số chương trình giáo dục mầm non truyền thống và hiện đại trên thế giới.

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng phân tích và đánh giá giáo dục để xây dựng dữ liệu phát triển chương trình

- Kĩ năng thiết kế một vài kiểu chương trình giáo dục mầm non

3. Về thái độ

Thái độ khoa học trong nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục mầm non cũng như khách quan trong việc đánh giá Chương trình giáo dục mầm 

non.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Các hoạt động 

cơ bản và trò 

chơi của trẻ ở 

trường mầm 

non 

1. Về tri thức

- Nắm được bản chất và đặc điểm các dạng hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm non, trong đó có hoạt động chủ đạo là hoạt động chơi

- Hiểu được vai trò và chức năng của các dạng hoạt động của trẻ trong sự phát triển của chính các cháu.

- Hiểu ý nghĩa của việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Về kỹ năng

- Kĩ năng thiết kế và tiến hành các hoạt động giáo dục trẻ thích hợp với các dạng hoạt động cơ bản của trẻ.

- Kĩ năng thiết kế và thực hiện một số trò chơi và đồ chơi giáo dục dành cho trẻ mầm non.

3. Thái độ

- Có thái độ khoa học với việc thiết kế và tổ chức hoạt động của trẻ và các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Có thái độ tích cực trong nghiên cứu, quan sát giáo dục để làm cơ sở thiết kế các hoạt động giáo dục và phát triển chương trình, học liệu có hiệu 

quả.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong các học phần dưới đây) 9

17 Giáo dục và 

phát triển ngôn 

ngữ của trẻ 

1. Về tri thức

Nắm được lí thuyết về phương pháp dạy tiếng nói chung và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non nói riêng trong nhà trường sư phạm.

Hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non 

 Nắm được mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ Mầm non ở các giai đoạn

Có hiểu biết về đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non

2. Về kĩ năng

Vận dụng kiến thức các ngành khoa học liên quan vào việc dạy phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non 

Thiết kế bài giảng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với mọi lứa tuổi trẻ mầm non

Đánh giá kết quả học tập của trẻ

Tự đánh giá và đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp

3. Về thái độ

Thấy được vai trò quan trọng của môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trong việc giúp trẻ sử dụng tiếng Việt như là một phương 

tiện quan trọng trong việc phát triển tư duy, trong học tập và phát triển nhân cách 

Có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và giáo dục trẻ bước đầu cảm nhận được cái đẹp của tiếng Việt. Từ đó biết bảo 

vệ và yêu quí tiếng Việt.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Giáo dục thể 

chất ở trường 

mầm non 

1. Trang bị kiến thức và kỹ năng tiến hành hoạt động dạy học động tác cho trẻ mầm non

 - kiến thức và kỹ năng vận dụng các nguyên tắc sư phạm và y sinh học trong quá trình sử dụng các phương pháp giáo dục thể chất

 - Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng các phương pháp trong quá trình tác động nhằm phát triển từng loại tố chất thể lực riêng biệt

2. Về thái độ

 - Có nhận thức đúng đắn Về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quá trình phát triển thể chất cho trẻ

 - Tôn trọng và Có ý kiến trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng Về phương pháp giáo dục thể chất để phát triển thể chất cho trẻ mầm non một 

chác Có hiệu quả và khoa học

 Luôn Có nhu cầu tự học, tự phát triển trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn giáo dục.

HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Giáo dục giá 

trị và kĩ năng 

sống ở trường 

mầm non 

1. Về tri thức

Học viên nắm được lí luận về giá trị và mục tiêu giáo dục giá trị ở trường mầm non, Phương pháp và biện pháp giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, giá trị 

sống và kĩ năng sống, kĩ năng xã hội và hành vi văn hóa ở trường mầm non.

2. Về kĩ năng

 - Phát triển các kĩ năng giáo dục giá trị ở trường mầm non

- Kĩ năng sử dụng của hoạt động phù hợp ở trường mầm non để giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho trẻ

3. Về thái độ

Thái độ tích cực đối với cuộc sống, luôn bản lĩnh và vững vàng trước thách thức. Đặc biệt hơn, môn học giúp cho học viên nhận ra giá trị đích thực 

của việc giáo dục và phát triển con người là hình thành và trang bị những kỹ năng sống.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1056



20 Phát triển tư 

duy của trẻ qua 

hoạt động làm 

quen với toán 

và môi trường 

xung quanh 

Nhận diện được các hành động tư duy và sự hình thành các hành động đó trong hoạt động làm quen với toán và môi trường xung quanh.

Hiểu biết sâu sắc các phương pháp phát triển tư duy, hình thành các khái niệm toán ban đầu và khái niệm về dạng, giống, loại, loài trong thế giới 

xung quanh.

Có khả năng soạn kế hoạch phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động làm quen với toán và môi trường xung quanh.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Phát triển tính 

sáng tạo của 

trẻ trong hoạt 

động nghệ 

thuật 

1. Về kiến thức:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về sáng tạo: khái niệm, cơ sở , đặc điểm, cấu trúc, các cấp độ sáng tạo.

Phân tích và chứng minh được những biểu hiện sáng tạo của trẻ em trong hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình, văn học): biểu hiện, vai trò, đặc 

điểm, một số điều kiện phát huy.

Vận dụng được các phương pháp phát triển trí sáng tạo của trẻ MN

2. Về kĩ năng:

Vận dụng  những hiểu biết về sáng tạo để lý giải và nhận xét khả năng sáng tạo của trẻ MN 

Phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ qua một số test và bài tập

Hoàn thiện các kỹ năng tự học và làm việc nhóm

Lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu sáng tạo

3. Về thái độ:

Tích cực, chủ động  tìm tòi nghiên cứu về tiềm năng sáng tạo và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ MN

Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ MN

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Phát triển kĩ 

năng giao tiếp 

của trẻ mầm 

non 

1. Về tri thức

Hiểu được hoạt động giao tiếp, các kĩ năng giao tiếp, 

Biết được đặc điểm giao tiếp của trẻ mầm non  ở từng lứa tuổi, ảnh hưởng của giao tiếp đến sự phát triển tính cách của trẻ

Biết các cách thức tổ chức hoạt động giao tiếp trong tất cả các lĩnh vực giáo dục ở trường mầm non

2. Về kĩ năng

Đánh giá trình độ phát triển kĩ năng giao tiếp ở trẻ mầm non, biết phân tích và tìm ra biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ

Tổ chức hoạt động phát triển giao tiếp hiệu quả cho trẻ

3. Về thái độ

Tích cực học tập và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, môi trường công tác và đối tượng học tập.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Tổ chức môi 

trường hoạt 

động của trẻ ở 

trường mầm 

non 

1. Về kiến thức 

Trình bày và lý giải được một cách có hệ thống những vấn đề: Khái niệm “môi trường hoạt động” của trẻ trong trường MN; Các quan điểm về chức 

năng và việc tổ chức MTHĐ cho trẻ trong trường MN; Các nguyên tắc lựa chọn và sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong từng khu vực chơi (góc chơi) của 

trẻ MN; Việc hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng hành vi căn bản trong MTHĐ; Việc tổ chức các HĐ tương tác giữa trẻ- MTHĐ; Việc đánh giá MTHĐ 

của trẻ trong trường MN.

2. Về kĩ năng 

Có những kỹ năng chung:

Có kỹ năng quan sát bao quát

Có thể đánh giá tổng thể, đánh giá chi tiết

Có kỹ năng phân tích, phát hiện vấn đề; vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề

Có các kỹ năng chuyên:

Kỹ năng bố trí hợp lý các khu vực HĐ cho trẻ trong lớp, ngoài sân trường

Kỹ năng đọc và vẽ sơ đồ không gian HĐ, nắm được các ký hiệu bản vẽ đơn giản (cửa, đường đi, phần cứng, phần mềm …)

Kỹ năng thực hành chọn đồ dùng đồ chơi, bố trí chúng trong từng khu vực HĐ theo các mục tiêu GD, dạy học cụ thể

Kỹ năng lập Chương trình tác động GD (nghĩa rộng) lên trẻ sau khi đã có MTHĐ (đặc biệt: kỹ năng tạo ra và phát hiện các cơ hội học cho trẻ khi trẻ 

tương tác với MTHĐ)

Kỹ năng đánh giá một MTHĐ dựa trên các mục tiêu GD (nghĩa rộng) cho sẵn

3. Về thái độ

Đánh giá đúng mức việc xây dựng- tổ chức MTHĐ cho trẻ trong trường MN, tin rằng một MTHĐ có tính mục đích và được tổ chức hợp lý luôn kích 

thích trẻ tham gia HĐ tích cực

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Phát hiện và 

bồi dưỡng 

năng khiếu của 

trẻ

1. Về tri thức

- Hiểu khái niệm và biểu hiện của trẻ năng khiếu ở từng lĩnh vực khác nhau

- Hiểu các phương pháp và kĩ thuật phát hiện, bồi dưỡng trẻ năng khiếu trong quá trình giáo dục ở trường mầm non.

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng quan sát để nhận diện và phát hiện trẻ năng khiếu

- Kĩ năng thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ năng khiếu

3.Về thái độ

- Trân trọng trẻ năng khiếu và tận tâm với việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của trẻ

- Thận trọng, chu đáo trong giáo dục trẻ năng khiếu

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Giáo dục trẻ có 

nhu cầu đặc 

biệt 

1. Về tri thức

 - Hiểu khái niệm cơ bản của học phần như: trẻ em có nhu cầu đặc biệt

- Phân tích được bản chất của các tiếp cận và mô hình giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt hiện nay.

- Hiểu được đặc điểm phát triển của trẻ có nhu cầu đặc biệt

- Hiểu được các kĩ năng và kĩ thuật trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt

- Hiểu được nội dung và biện pháp quản lý trường, lớp có trẻ có nhu cầu đặc biệt

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng xác định khả năng và nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt

- Kĩ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngày lễ, hội, hoạt động tham quan dạo chơi cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Kĩ năng điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động trong trường mầm non có trẻ có nhu cầu đặc biệt

- Kĩ năng quản lý trường, lớp học có trẻ có nhu cầu đặc biệt

3. Về thái độ

- Học viên có thái độ tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

D LUẬN VĂN 10

60TỔNG CỘNG

1058



Chương trình đào tạo cử nhân GDTC (Áp dụng cho K42,43)

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin (Lý luận 

chính trị 1)

1. Kiến thức:

 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên được các quy 

luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy;

2. Kĩ năng

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và truyền thụ cho 

người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp 

luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá 

trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực 

hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu 

và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân 

loại. 

4. Năng lực 

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác- 

 Lênin (Lý 

luận chính trị 

2)

1 Kiến thức: 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước 

XHCN…

2. Kĩ năng : 

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.

3. Thái độ 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11. Khoa Giáo dục Thể chất
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3)

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc 

lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Đường lối cách 

mạng của 

Đảng cộng sản 

Việt nam (Lý 

luận chính trị 

4)

1. Kiến thức

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính 

quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.

2. Kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

3. Thái độ

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động

4. Năng lực

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau 

này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức: 

Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật; Hiểu 

được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp 

luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; Hiểu được khái 

niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn; Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn; Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh 

theo các chuẩn mực của pháp luật; Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân 

dân; Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá; Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn 

học một cách hiệu quả.

3. Thái độ: 

 Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật; Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giải phẫu 

người

1. Kiến thức

- Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ với chức năng, 

với môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa. 

- Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề sức khỏe, nâng cao 

trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh vực giáo dục thể chất. 

- Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV. 

- Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể. 

- Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 

- Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT. 

- Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính. 

- Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó. 

- Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó đối với sự phát 

triển thể chất của con người. 

- Mô tả được các thành phần tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trƣờng giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

* Năng lực đặc thù:Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT); Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT; Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối 

với sự phát triển thể chất .

- Năng lực dạy học TDTT: Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT; Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT; Năng lực phân tích 

thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập, Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT; Năng lực tự học và phát triển bản thân.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1063



10 Vệ sinh - Y 

học TDTT

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi trường tự nhiên và 

môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT 

có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham gia tập luyện. 

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT.

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp.

- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thường thường gặp trong quá trình dạy học.

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao.

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi phục của cơ thể.

2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra biện pháp hạn chế tối 

đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các hoạt động TDTT quần chúng và công tác 

huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng đƣợc bệnh 

tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình tham gia tập luyện.

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có đƣợc vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học.

- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn thƣơng, bệnh lý nào 

và cách chẩn đoán các hiện tƣợng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh nếu gặp phải trong TDTT.

- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận dụng vào thực tiễn để 

thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, chu kỳ tập ... đồng thời sử dụng các phương 

pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao.

- Đánh giá đƣợc ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người.

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất.

3. Thái độ 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 đạt điểm trung bình 

trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập.

- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao chuyên nghành ... 

sau này.

- Người học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.

+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường.

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Sinh lý người - 

Sinh lý TDTT

1. Kiến thức 

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để nhận thức và tổ chức 

đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT. 

- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT.

- Giải thích đƣợc một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT.

2. Kĩ năng

- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống và hoạt động TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. - Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

* Năng lực đặc thù:

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất - Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

- Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT

+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực nghiên cứu khoa học

3 HK 4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Phương pháp 

toán học thống 

kê trong TDTT

1. Kiến thức

Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao

2. Kĩ năng

Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa .

3. Thái độ

Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4. Năng lực

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một

- Số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Lịch sử và 

Quản lý TDTT

1. Kiến thức 

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội loài người. 

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua các thời kỳ đổi mới 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản của giáo dục nước ta.

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học.

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng.

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và trong trường học nói 

riêng.

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá...), xử lý 

thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT.

2. Kĩ năng

- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và từng học sinh, sinh 

viên nói riêng.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác dụng của TDTT trong 

đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên.

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT.

3. Thái độ

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế.

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác.

- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng.

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp

4. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Tâm lý - Giáo 

dục học TDTT

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể thao.

- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao.

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của ngƣời tập và vận động viên.

2. Kỹ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao.

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn b trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giải quyết các tình huống sƣ phạm: Hình thành cho học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng 

tạo trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại cương, tâm lý lứa tuổi, 

tâm lý học TDTT.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị 

của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể 

chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phƣơng tiện bài tập thể chất dạy học 

TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT, năng lực vận 

dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm 

tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự 

phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ 

đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn); So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ; Mệnh đề quan hệ; Liên từ, liên từ 

tương quan; Câu bị động ở các thì; Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3; Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì; Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên 

quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất; Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng: Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên.

- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. Sinh viên có thể 

đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết.

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và thuần Việt.

3. Thái độ: Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. - Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng 

lực tư duy phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.

3 HK 5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Điền kinh 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh.

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao úp bụng.

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy kỹ thuật 

ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Điền kinh 2 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy.

- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng 

ném

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa và 

đẩy tạ.

- Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Thể dục cơ 

bản - Thể dục 

đồng diễn - 

Trò chơi và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá trình di chuyển. 

Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc tổ chức đội hình tập luyện, cách biên 

soạn các màn biểu diễn tập thể. 

-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể.

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học.

2. Kỹ năng

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể.

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng.

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập thể, cũng như trong 

quá trình rèn luyện thể lực.

3. Thái độ

   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài liệu, biên soạn bài 

tập, tham gia học tập theo nhóm.

4. Năng lực

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Âm nhạc vũ 

đạo, KVTT, 

Aerobic và 

PPGD

1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic.

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp.

- Biên soạn được bài.

- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học.

2. Kĩ năng

Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha.

3. Thái độ

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì.

4. Năng lực   

- Năng lực chung

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Âm nhạc vũ đạo, 

Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic

- Năng lực đặc thù

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Bơi lội 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

-  Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

-  Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

-  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao.

-  Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao.

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

-  Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ.

-  Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh giá.

2.  Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

-  Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Phát triển được các tố chất thể lực.

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn bơi thể thao.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Bóng đá 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá.

- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn 

Bóng đá ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Bóng chuyền 1 

và Phương 

pháp giảng dạy

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người tập.

 -  Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền

 -  Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

 -  Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền

 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền

 2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng và kỹ thuật chắn 

bóng của môn bóng chuyền

- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền

 3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

 4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bóng bàn 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4 Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Bóng rổ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản.

-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ.

- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học.

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập 

luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Cầu lông 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông .

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông .

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông .

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông .

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông .

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông .

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học.

- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Đá cầu 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam.

- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới.

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy 

Đá cầu.

- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu.

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu.

- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu.

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại Việt Nam và trên thế 

giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá 

cầu ở các cấp.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Cờ vua 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ vua.

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế.

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ năng như: kỹ năng 

toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn 

phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, 

phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh 

hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

- Năng lực chung:

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1078



28 Võ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học.

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học.

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn.

-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học.

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học.

-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

-   Phương pháp phân tích chuyên môn.

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn.

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp.

2. Kĩ năng 

-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản.

-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn.

-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học.

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn.

-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

-   Giảng dạy chuyên môn.

-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

3. Thái độ 

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

-   Chuyên cần cao.

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

-   Năng lực chung gồm có:

+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện.

+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn.

+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, trọng tài chuyên 

môn.

-   Năng lực đặc thù gồm có:.

+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)
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29 Điền kinh 3 1. Kiến thức

- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua 

xà.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Điền kinh 4 1. Kiến thức

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

3. Thái độ: 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, 

chạy vượt rào.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Thể dục 1 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn học.

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy, trang bị 

kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát 

triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người tập.

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học. 

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập luyện đòi hỏi sự 

tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm.

4. Năng lực

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Thể dục 2 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn khiêu vũ thể thao 

và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của một người giáo viên. Tăng khả năng 

sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm 

phát triển thể hình cho người học. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp.

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu tham khảo.

4. Năng lực

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Bơi lội 2 1. Kiến thức

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao.

- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy.

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi.

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao.

2.  Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa.

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Bơi lội 3 1. Kiến thức 

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy.

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ.

- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ.

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học.

- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao.

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Bóng đá 2 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Bóng đá 3 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Bóng chuyền 2 1. Kiến thức

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền.

- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu.

 2. Kỹ năng

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay.

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công 

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức

- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền 

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền 

- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao

-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1086



39 Bóng bàn 2 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng 

chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Bóng bàn 3 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Bóng rổ 2 1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện.

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao.

- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ.

- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, tích cực 

tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Bóng rổ 3 1. Kiến thức 

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện.

-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện.

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ.

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ.

- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn 

Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Cầu lông 2 1. Kiến thức 

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Cầu lông tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Cầu lông 3 1. Kiến thức 

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, 

tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn luyện.

 2. Kĩ năng

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực 

cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi đấu và trọng tài và thực hiện tốt công 

tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp.

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực tập luyện nâng cao 

trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng dạy, huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông .

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông . 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Đá cầu 2 1. Kiến thức 

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu.

- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu.

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu.

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Đá cầu tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các 

cấp.

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Đá cầu 3 1. Kiến thức 

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ.

- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu.

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu.

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu.

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển.

- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu. 

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất.

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong môn 

Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Cờ vua 2 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương tiện bổ trợ trong môn 

Cờ vua. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đc hiểu, kỹ 

năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Cờ vua 3 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển chọn VĐV cờ vua; cách 

thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua.

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua…

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, tự chủ, 

sáng tạo trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn luyện cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua đối với sự phát triển thể 

chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Võ 2 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu.

2. Kỹ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

3. Thái độ 

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

Chuyên cần cao.

Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:.

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1097



50 Võ 3 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

2. Kĩ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn.

3. Thái độ 

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

- Chuyên cần cao.

- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Tâm lý học 1 

(Tâm lý học 

đại cương)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất,

dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học,

giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Tâm lý học 2 

(Tâm lý học 

lứa tuổi học 

sinh THPT và 

tâm lý học sư 

phạm)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành GDTC

1. Kiến thức 

- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phƣơng pháp NCKH TDTT như phương tiện quan trọng nhằm đổi 

mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên. 

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình bày đề tài NCKH. 

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, Phương pháp dùng 

bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để xử lý số liệu. 

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học. 

2. Kỹ năng 

- Ðọc sách và ghi chép thông thường.

- Lựa chọn đề tài và lập đề cư ơng nghiên cứu.

- Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn. 

- Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực

* Những năng lực chung 

-  Năng lực dạy học 

-  Năng lực phát triển nghề nghiệp 

* Những năng lực đặc thù: 

-  Năng lực nhận thức về TDTT 

-  Năng lực dạy học TDTT 

-  Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Thực hành sư 

phạm 1 

(GVCN)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Thực hành sư 

phạm 2 (giảng 

dạy)

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học. 

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông.

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC

2. Kỹ năng 

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học.

- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu.

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với hoạt động nghề 

nghiệp sau này.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý luận, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà 

trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian.

-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức cho mọi người tham 

gia tự rèn luyện NVSP.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể thao trường học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trường học.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Phát triển 

chương trình 

và KTĐG 

trong GDTC

1. Kiến thức

- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây dựng phát triển chương 

trình.

- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo.

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội hàm chất lượng đào 

tạo của chương trình.

- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình.

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình.

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông.

2.  Kĩ năng

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; cách tiếp cận xây 

dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung :

- Năng lực dạy học:

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

+ Năng lực quản lý lớp học

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo ngành 

GDTC

1. Kiến thức

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục

- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

2. Kĩ năng

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề.

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng tạo tại Việt 

Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra 

trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Lý luận và 

phương pháp 

GDTC

1. Kiến thức 

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy học động tác, 

phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT.

-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người.

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp ứng yêu cầu phát 

triển thể chất cho mọi đối tượng.

-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức dạy học, tập luyện, 

các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực.

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho mọi đối tượng. 

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT 

trường học.

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và phát triển tổ chất 

thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên cứu (Làm công tác 

TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực dạy học

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Phương pháp 

GDTC - Thể 

thao trường học

1. Kiến thức

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về GDTC 

– thể thao  trường học:

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học.

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực phù hợp với mọi 

đối tượng học sinh, sinh viên. 

-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại.

2. Kĩ năng

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các lĩnh vực cụ thể của 

chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học.

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học sinh, sinh viên.

-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp vùng miền và có hiệu 

quả.

-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân sau này.

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành.

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5

63 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8

64 Rèn luyện 

NVSP TX

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)
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65 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

66 Thể dục chữa 

bệnh

1. Kiến thức

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; nguyên tắc-phương 

pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống chỉ định khi sử dụng TDCB.

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn.

-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác điều trị bệnh của hệ 

hô hấp-hệ tuần hoàn.

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng.

-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước.

2. Kĩ năng

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh

-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận động).

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng.

-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động.

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp.

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những trường hợp bị đuối nước.

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối.

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

3. Thái độ

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT.

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp.

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân.

+ Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Dinh dưỡng 

thể thao và sức 

khoẻ

1. Kiến thức

- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù.

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác nghiên cứu khoa học 

TDTT.

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

2. Kĩ năng

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV.

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. 

- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ. 

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục.

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng.

- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

+ Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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69 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham 

gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành nghề 

phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đƣờng thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Tiếng việt thực 

hành

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tƣơng ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học thể dục

1. Kiến thức 

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video; 

- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, vẽ và hiệu chỉnh 

biểu đồ; 

- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ liệu; 

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình, 

chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài giảng điện tử; 

- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử; 

- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word; 

- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu; 

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint. 

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hoá 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
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72 Y sinh học 

TDTT

1. Kiến thức

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại và đặc tính sinh lý 

của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động 

thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn 

thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT.

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT.

- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT.

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt động TDTT.

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ đó tổ chức đúng 

việc tập luyện một cách khoa học.

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT.

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT.

- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT.

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá trình giáo dục thể 

chất để phân loại đối tượng học sinh.

- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý cùng với yêu cầu 

đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này.

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập 

do trường, lớp đề ra.

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học.

4.  Năng lực 

* Những năng lực chung:

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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73 Lý luận và 

phương pháp 

TDTT trường 

học

1. Kiến thức

- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDTC ở nhà 

trường phổ thông.

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, tuyển chọn huấn 

luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học.

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu.

3. Thái độ

- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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I

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chương trình đào tạo cử nhân GDTC (áp dụng cho khóa 44)

Khối kiến thức đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành
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10 Giải phẫu 

người

1. Kiến thức

Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ với chức năng, với 

môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa.

Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề sức khỏe, nâng cao 

trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV. 

Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể.

Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng

Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT.

Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính.

Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó.

Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó đối với sự phát triển 

thể chất của con người. 

Mô tả được các thành phần  tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh.

Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.3. Thái độ

Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập.

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT):

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Năng lực dạy học TDTT:

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT

+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Vệ sinh - Y 

học TDTT

1. Kiến thức

- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi trường tự nhiên và 

môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT 

có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham gia tập luyện.

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT.

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp.

- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học.

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao.

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi phục của cơ thể.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra biện pháp hạn chế tối 

đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các hoạt động TDTT quần chúng và công tác 

huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh 

tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình tham gia tập luyện.

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học.

- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn thương, bệnh lý nào 

và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh nếu gặp phải trong TDTT.

- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận dụng vào thực tiễn để 

thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương 

pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao.

- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người. 

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất.

3. Thái độ 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 đạt điểm trung bình 

trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập.

- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao chuyên nghành … 

sau này.

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT  

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập

+ Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

+ Năng lực nghiên cứu khoa học.
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12 Sinh lý người - 

Sinh lý TDTT

1. Kiến thức

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để nhận thức và tổ chức 

đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT.

- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT.

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT.

2.  Kĩ năng

- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4.  Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

* Năng lực đặc thù:

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT

+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực nghiên cứu khoa học

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Phương pháp 

toán học thống 

kê trong TDTT

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao

2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa .

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4.  Năng lực:

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Lịch sử và 

Quản lý TDTT

1. Kiến thức 

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội loài người.

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua các thời kỳ đổi mới 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản của giáo dục nước ta.

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học.

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng.

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và trong trường học nói 

riêng.

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá…), xử lý 

thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT.

2. Kĩ năng

- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và từng học sinh, sinh 

viên nói riêng.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác dụng của TDTT trong 

đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên.

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT.

3. Thái độ

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế.

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác.

- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng.

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Tâm lý - Giáo 

dục học TDTT

1.  Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể thao.

- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao.

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên .

2. Kỹ năng:

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao.

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng 

tạo trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại cương, tâm lý lứa tuổi, 

tâm lý học TDTT.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị 

của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể 

chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học 

TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT, năng lực vận 

dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm 

tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự 

phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ 

tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn); So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ; Mệnh đề quan hệ; Liên từ, liên từ tương quan; 

Câu bị động ở các thì; Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3; Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì; Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh 

vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất; Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất. 

2.  Kĩ năng: 

Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên.

- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. Sinh viên có thể 

đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết. 

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và thuần Việt. 

3.  Thái độ: 

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4.  Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III

17 Điền kinh 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh.

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao úp bụng.

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy kỹ thuật 

ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành

Phần bắt buộc
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18 Điền kinh 2 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy.

- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng 

ném

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa và 

đẩy tạ.

- Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Thể dục cơ 

bản - Thể dục 

đồng diễn - 

Trò chơi và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá trình di chuyển. 

Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc tổ chức đội hình tập luyện, cách biên 

soạn các màn biểu diễn tập thể. 

-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể.

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học.

2. Kỹ năng

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể.

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng.

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập thể, cũng như trong 

quá trình rèn luyện thể lực.

3. Thái độ

   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài liệu, biên soạn bài 

tập, tham gia học tập theo nhóm.

4. Năng lực

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK I Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Âm nhạc vũ 

đạo, KVTT, 

Aerobic và 

PPGD

1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic.

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp.

- Biên soạn được bài.

- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học.

2. Kĩ năng

Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha.

3. Thái độ

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì.

4. Năng lực   

- Năng lực chung

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Âm nhạc vũ đạo, 

Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic

- Năng lực đặc thù

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Bơi lội 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

-  Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

-  Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

-  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao.

-  Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao.

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

-  Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ.

-  Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh giá.

2.  Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

-  Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Phát triển được các tố chất thể lực.

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn bơi thể thao.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Bóng đá 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá.

- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn 

Bóng đá ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bóng chuyền 1 

và Phương 

pháp giảng dạy

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người tập.

 -  Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền

 -  Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

 -  Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền

 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền

 2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng và kỹ thuật chắn 

bóng của môn bóng chuyền

- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền

 3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

 4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Bóng bàn 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4 Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Bóng rổ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản.

-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ.

- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học.

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập 

luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Cầu lông 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông .

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông .

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông .

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông .

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông .

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông .

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học.

- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Đá cầu 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam.

- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới.

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy 

Đá cầu.

- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu.

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu.

- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu.

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại Việt Nam và trên thế 

giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá 

cầu ở các cấp.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Cờ vua 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ vua.

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế.

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ năng như: kỹ năng 

toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn 

phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, 

phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh 

hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

- Năng lực chung:

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

02 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Võ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học.

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học.

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn.

-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học.

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học.

-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

-   Phương pháp phân tích chuyên môn.

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn.

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp.

2. Kĩ năng 

-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản.

-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn.

-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học.

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn.

-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

-   Giảng dạy chuyên môn.

-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

3. Thái độ 

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

-   Chuyên cần cao.

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

-   Năng lực chung gồm có:

+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện.

+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn.

+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, trọng tài chuyên 

môn.

-   Năng lực đặc thù gồm có:.

+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)
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30 Điền kinh 3 1. Kiến thức

- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua 

xà.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Điền kinh 4 1. Kiến thức

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

3. Thái độ: 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, 

chạy vượt rào.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Thể dục 1 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn học.

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy, trang bị 

kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát 

triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người tập.

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học. 

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập luyện đòi hỏi sự 

tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm.

4. Năng lực

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Thể dục 2 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn khiêu vũ thể thao 

và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của một người giáo viên. Tăng khả năng 

sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm 

phát triển thể hình cho người học. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp.

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu tham khảo.

4. Năng lực

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Bơi lội 2 1. Kiến thức

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao.

- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy.

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi.

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao.

2.  Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa.

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Bơi lội 3 1. Kiến thức 

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy.

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ.

- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ.

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học.

- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao.

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Bóng đá 2 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Bóng đá 3 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền.

- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu.

 2. Kỹ năng

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay.

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công 

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức

- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền 

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền 

- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao

-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Bóng bàn 2 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng 

chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Bóng bàn 3 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Bóng rổ 2 1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện.

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao.

- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ.

- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, tích cực 

tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Bóng rổ 3 1. Kiến thức 

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện.

-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện.

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ.

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ.

- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn 

Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Cầu lông 2 1. Kiến thức 

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Cầu lông tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Cầu lông 3 1. Kiến thức 

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, 

tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn luyện.

 2. Kĩ năng

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực 

cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi đấu và trọng tài và thực hiện tốt công 

tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp.

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực tập luyện nâng cao 

trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng dạy, huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông .

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông . 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Đá cầu 2 1. Kiến thức 

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu.

- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu.

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu.

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Đá cầu tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các 

cấp.

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1148



47 Đá cầu 3 1. Kiến thức 

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ.

- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu.

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu.

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu.

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển.

- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu. 

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất.

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong môn 

Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Cờ vua 2 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương tiện bổ trợ trong môn 

Cờ vua. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đc hiểu, kỹ 

năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

02 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Cờ vua 3 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển chọn VĐV cờ vua; cách 

thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua.

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua…

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, tự chủ, 

sáng tạo trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn luyện cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua đối với sự phát triển thể 

chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

03 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Võ 2 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu.

2. Kỹ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

3. Thái độ 

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

Chuyên cần cao.

Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:.

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Võ 3 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

2. Kĩ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn.

3. Thái độ 

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

- Chuyên cần cao.

- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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IV

52 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ

Phần bắt buộc
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54 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

55 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành GDTC

1. Kiến thức

- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phương pháp NCKH TDTT như phương tiện quan trọng nhằm đổi 

mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên.

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình bày đề tài NCKH.

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, Phương pháp dùng 

bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để xử lý số liệu.

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học.

2. Kỹ năng

-  Ðọc sách và ghi chép thông thường

-  Lựa chọn đề tài và lập đề cương nghiên cứu.

-  Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn.

-  Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh.

3. Thái ðộ

 - Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung 

- Năng lực dạy học

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Thực hành sư 

phạm 1 

(GVCN)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Thực hành sư 

phạm 2 (giảng 

dạy)

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học. 

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông.

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC

2. Kỹ năng 

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học.

- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu.

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với hoạt động nghề 

nghiệp sau này.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý luận, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà 

trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian.

-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức cho mọi người tham 

gia tự rèn luyện NVSP.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể thao trường học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trường học.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Phát triển 

chương trình 

và KTĐG 

trong GDTC

1. Kiến thức

- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây dựng phát triển chương 

trình.

- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo.

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội hàm chất lượng đào 

tạo của chương trình.

- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình.

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình.

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông.

2.  Kĩ năng

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; cách tiếp cận xây 

dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung :

- Năng lực dạy học:

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

+ Năng lực quản lý lớp học

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo ngành 

GDTC

1. Kiến thức

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục

- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

2. Kĩ năng

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề.

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng tạo tại Việt 

Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra 

trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Lý luận và 

phương pháp 

GDTC

1. Kiến thức 

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy học động tác, 

phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT.

-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người.

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp ứng yêu cầu phát 

triển thể chất cho mọi đối tượng.

-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức dạy học, tập luyện, 

các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực.

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho mọi đối tượng. 

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT 

trường học.

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và phát triển tổ chất 

thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên cứu (Làm công tác 

TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực dạy học

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phương pháp 

GDTC - Thể 

thao trường học

1. Kiến thức

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về GDTC 

– thể thao  trường học:

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học.

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực phù hợp với mọi 

đối tượng học sinh, sinh viên. 

-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại.

2. Kĩ năng

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các lĩnh vực cụ thể của 

chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học.

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học sinh, sinh viên.

-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp vùng miền và có hiệu 

quả.

-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân sau này.

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành.

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5 Theo quy chế TTSP

64 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8 Theo quy chế TTSP

65 Rèn luyện 

NVSP TX

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)
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66 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thể dục chữa 

bệnh

1. Kiến thức

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; nguyên tắc-phương 

pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống chỉ định khi sử dụng TDCB.

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn.

-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác điều trị bệnh của hệ 

hô hấp-hệ tuần hoàn.

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng.

-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước.

2. Kĩ năng

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh

-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận động).

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng.

-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động.

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp.

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những trường hợp bị đuối nước.

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối.

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

3. Thái độ

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT.

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp.

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân.

+ Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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68 Dinh dưỡng 

thể thao và sức 

khoẻ

1. Kiến thức

- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù.

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác nghiên cứu khoa học 

TDTT.

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

2. Kĩ năng

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV.

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. 

- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ. 

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục.

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng.

- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

+ Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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70 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Tiếng việt thực 

hành

1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học thể dục

1. Kiến thức 

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video; 

- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, vẽ và hiệu chỉnh 

biểu đồ; 

- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ liệu; 

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình, 

chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài giảng điện tử; 

- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử; 

- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word; 

- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu; 

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint. 

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hoá 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

V Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
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73 Y sinh học 

TDTT

1. Kiến thức

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại và đặc tính sinh lý 

của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động 

thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn 

thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT.

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT.

- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT.

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt động TDTT.

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ đó tổ chức đúng 

việc tập luyện một cách khoa học.

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT.

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT.

- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT.

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá trình giáo dục thể 

chất để phân loại đối tượng học sinh.

- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý cùng với yêu cầu 

đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này.

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập 

do trường, lớp đề ra.

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học.

4.  Năng lực 

* Những năng lực chung:

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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74 Lý luận và 

phương pháp 

TDTT trường 

học

1. Kiến thức

- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDTC ở nhà 

trường phổ thông.

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, tuyển chọn huấn 

luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học.

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu. 

3. Thái độ

- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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I 22

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chương trình đào tạo cử nhân GDTC (Áp dụng cho K45)

Khối kiến thức đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ 

luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng: Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu; Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình; Hình thành kĩ 

năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật; Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch 

chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống; Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật .

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giải phẫu 

người

1. Kiến thức

Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ với chức năng, với 

môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa.

Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề sức khỏe, nâng cao 

trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV. 

Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể.

Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng

Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT.

Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính.

Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó.

Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó đối với sự phát triển 

thể chất của con người. 

Mô tả được các thành phần  tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh.

Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập.

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT):

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Năng lực dạy học TDTT:

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT

+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chung của khối ngành
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12 Vệ sinh - Y 

học TDTT

1. Kiến thức

- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi trường tự nhiên và 

môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT 

có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham gia tập luyện.

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT.

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp.

- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học.

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao.

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi phục của cơ thể.

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra biện pháp hạn chế tối 

đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các hoạt động TDTT quần chúng và công tác 

huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh 

tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình tham gia tập luyện.

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học.

- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn thương, bệnh lý nào 

và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh nếu gặp phải trong TDTT.

- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận dụng vào thực tiễn để 

thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương 

pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao.

- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người. 

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất.

3. Thái độ

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 đạt điểm trung bình 

trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập.

- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao chuyên nghành … 

sau này.

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Sinh lý người - 

Sinh lý TDTT

1.  Kiến thức

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để nhận thức và tổ chức 

đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT.

- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT.

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT.

2.  Kĩ năng

- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3.  Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4.  Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

* Năng lực đặc thù:

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT

+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực nghiên cứu khoa học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

toán học thống 

kê trong TDTT

1.  Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao

2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa .

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập.

4.  Năng lực:

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu.

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa.

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay.

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Lịch sử và 

Quản lý TDTT

1. Kiến thức 

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội loài người.

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua các thời kỳ đổi mới 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản của giáo dục nước ta.

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học.

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng.

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và trong trường học nói 

riêng.

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá…), xử lý 

thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT.

2. Kĩ năng

- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và từng học sinh, sinh 

viên nói riêng.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác dụng của TDTT trong 

đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên.

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT.

3. Thái độ

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế.

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác.

- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng.

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Tâm lý - Giáo 

dục học TDTT

1.  Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể thao.

- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao.

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên.

2. Kỹ năng:

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao.

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

- Năng lực chung:

+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng 

tạo trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại cương, tâm lý lứa tuổi, 

tâm lý học TDTT.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị 

của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể 

chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học 

TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT, năng lực vận 

dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm 

tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự 

phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn) 

- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ

- Mệnh đề quan hệ

- Liên từ, liên từ tương quan

- Câu bị động ở các thì

- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất. 

Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất. 

2.  Kĩ năng: 

Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên.

- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. Sinh viên có thể 

đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết. 

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và thuần Việt. 

3.  Thái độ: 

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4.  Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn) 

- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ

- Mệnh đề quan hệ

- Liên từ, liên từ tương quan

- Câu bị động ở các thì

- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất. 

Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất. 

2.  Kĩ năng: 

Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên.

- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. Sinh viên có thể 

đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết. 

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và thuần Việt. 

3.  Thái độ: 

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4.  Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III

18 Điền kinh 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh.

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao úp bụng.

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy kỹ thuật 

ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần bắt buộc

Khối kiến thức chuyên ngành
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19 Điền kinh 2 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy.

- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng 

ném

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

3.Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa và 

đẩy tạ.

- Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Thể dục cơ 

bản - Thể dục 

đồng diễn - 

Trò chơi và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá trình di chuyển. 

Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc tổ chức đội hình tập luyện, cách biên 

soạn các màn biểu diễn tập thể. 

-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể.

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học.

2. Kỹ năng

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể.

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng.

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập thể, cũng như trong 

quá trình rèn luyện thể lực.

3. Thái độ

   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài liệu, biên soạn bài 

tập, tham gia học tập theo nhóm.

4. Năng lực

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 HK I Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Âm nhạc vũ 

đạo, KVTT, 

Aerobic và 

PPGD

1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic.

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp.

- Biên soạn được bài.

- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học.

2. Kĩ năng

Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha.

3. Thái độ

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì.

4. Năng lực   

- Năng lực chung: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Âm nhạc vũ 

đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic; Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình; 

Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng 

dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Bơi lội 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

 Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học; Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao; Hiểu được 

các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp;  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao; Hiểu được phương pháp tổ chức thi 

đấu và trọng tài môn bơi thể thao; Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học; Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ; 

Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh giá.

2.  Kỹ năng

  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp; Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu;  Sử dụng thành thạo luật trong thi 

đấu và trong công tác trọng tài;  Phát triển được các tố chất thể lực; Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn; Tự tin giải quyết các nhiệm vụ 

của giờ học; Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học; Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập

3. Thái độ

 Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên thế 

giới; Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn 

bơi thể thao ở nhà trường các cấp; Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học; Giúp học sinh đánh giá năng lực 

bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn bơi thể thao; 

Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình; Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề 

nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Bóng đá 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá.

- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn 

Bóng đá ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Bóng chuyền 1 

và Phương 

pháp giảng dạy

1. Kiến thức

 Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người tập; Hiểu các điều luật 

cơ bản của môn bóng chuyền; Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền; Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền;  

Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền

 2. Kỹ năng

 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng và kỹ thuật chắn 

bóng của môn bóng chuyền; Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền

 3. Thái độ

 Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày; Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

 4. Năng lực 

* Năng lực chung: Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn 

bóng chuyền; Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù: Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình; Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề 

nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Bóng bàn 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

 Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam; Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống; Hiểu 

rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới; Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong 

tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn; Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn; Hiểu được qui trình xây dựng kế 

hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn; Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – 

Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn; Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu; Có năng lực vận dụng 

kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn; Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài; Phát triển được các tố chất 

thể lực; Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn; Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học; Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong 

giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4 Năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn 

bóng bàn; Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù: Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình; Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề nghệp: 

Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Bóng rổ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản.

-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ.

- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học.

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập 

luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Cầu lông 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức

Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông; Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống; Hiểu rõ về 

thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông; Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong 

giảng dạy Cầu lông; Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông; Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các 

thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông; Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông .

2. Kĩ năng

 Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông; Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu; Có năng lực vận dụng kỹ - 

chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông; Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài; Thực hành giảng dạy theo giáo án 

đã biên soạn; Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học.

- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Đá cầu 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

 Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam; Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống; Hiểu rõ về thực 

trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới; Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, 

trong thi đấu và trong giảng dạy Đá cầu; Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu; Mô tả được qui 

trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu; Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – 

Trọng tài Đá cầu.

2. Kĩ năng

 Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu; Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài; Phát triển được các tố chất thể lực; Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên 

soạn;- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

 Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại Việt Nam và trên thế 

giới; Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Đá cầu ở các cấp; Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học; Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân 

người học; Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu; Năng 

lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng ồng, cá nhân và gia 

đình;- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài 

giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Cờ vua 1 và 

Phương pháp 

giảng dạy

1.  Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ vua.

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế.

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ năng như: kỹ năng 

toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn 

phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, 

phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh 

hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh.

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

- Năng lực chung:

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

02 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Võ 1 và 

phương pháp 

giảng dạy

1. Kiến thức 

-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học.

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học.

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn.

-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học.

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học.

-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

-   Phương pháp phân tích chuyên môn.

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn.

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp.

2. Kĩ năng 

-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản.

-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn.

-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học.

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn.

-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học.

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học.

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

-   Giảng dạy chuyên môn.

-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

3. Thái độ 

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

-   Chuyên cần cao.

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

-   Năng lực chung gồm có:

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, trọng tài chuyên 

môn.

-   Năng lực đặc thù gồm có:.

+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7) 
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31 Điền kinh 3 1. Kiến thức

- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua 

xà.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Điền kinh 4 1. Kiến thức

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh.

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

2. Kỹ năng

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào.

3. Thái độ: 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức giảng dạy 

kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, 

chạy vượt rào.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Thể dục 1 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn học.

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy, trang bị 

kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát 

triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người tập.

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học. 

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập luyện đòi hỏi sự 

tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm.

4. Năng lực

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Thể dục 2 1. Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

2. Kĩ năng

- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn khiêu vũ thể thao 

và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của một người giáo viên. Tăng khả năng 

sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm 

phát triển thể hình cho người học. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp.

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn.

3. Thái độ

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu tham khảo.

4. Năng lực

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án lên lớp; 

phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ.

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Bơi lội 2 1. Kiến thức

Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao; Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy; Biết được 

phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi;  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao.

2.  Kỹ năng

Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa; Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

3. Thái độ

 Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới;  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập 

luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp;  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học;  Giúp học sinh đánh 

giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Bơi lội 3 1. Kiến thức 

Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy; Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ;Hiểu được phương 

pháp huấn luyện vận động viên trẻ; Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học; Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn 

bơi thể thao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao; Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu; Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và 

trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể 

thao ở nhà trường các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bơi thể thao; 

Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao.

* Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình; Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy; Năng lực phát triển nghề 

nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Bóng đá 2 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Bóng đá 3 1. Kiến thức 

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Bóng đá tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

 4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Bóng đá.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền.

- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu.

 2. Kỹ năng

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay.

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công 

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức

- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền 

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền 

- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu

2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao

-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

chuyền.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Bóng bàn 2 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng 

chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Bóng bàn 3 1. Kiến thức

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn tại Việt Nam và trên 

thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học 

môn Bóng bàn ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức môn bóng 

bàn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc các 

trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Bóng rổ 2 1. Kiến thức 

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện.

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao.

- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ.

- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

3. Thái độ

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, tích cực 

tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Bóng rổ 3 1. Kiến thức 

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện.

-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện.

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ.

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ.

- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - chiến thuật, phương 

pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động tập luyện môn 

Bóng rổ ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất trong môn Bóng 

rổ. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Cầu lông 2 1. Kiến thức 

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông.

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông.

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông.

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông.

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Cầu lông tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các 

cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Cầu lông 3 1. Kiến thức 

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, 

tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn luyện.

 2. Kĩ năng

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực 

cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi đấu và trọng tài và thực hiện tốt công 

tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp.

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực tập luyện nâng cao 

trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng dạy, huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Cầu lông .

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông . 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Đá cầu 2 1. Kiến thức 

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình.

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu.

- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu.

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu.

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

- Phát triển được các tố chất thể lực.

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình Đá cầu tại nhà 

trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, phương pháp giảng 

dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các 

cấp.

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Đá cầu 3 1. Kiến thức 

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ.

- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu.

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu.

2. Kĩ năng

- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu.

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu.

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển.

- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu. 

3. Thái độ

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất.

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong môn 

Đá cầu.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu. 

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn hóa thông tin và du 

lịch hoặc các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Cờ vua 2 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương tiện bổ trợ trong môn 

Cờ vua. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đc hiểu, kỹ 

năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo 

trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua nói riêng và các môn 

TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

02 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Cờ vua 3 1.  Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển chọn VĐV cờ vua; cách 

thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua.

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế.

2. Kỹ năng

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng thành thạo các 

phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua. 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua…

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông.

3. Thái độ

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp.

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập.

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa.

4. Năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, tự chủ, 

sáng tạo trong học tập và cuộc sống.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn luyện cờ vua.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị 

của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị cho các em khả 

năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của môn cờ vua đối với sự phát triển thể 

chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội.

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện bổ 

trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy 

học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận động mọi người trong 

và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát 

triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa học.

03 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Võ 2 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu.

2. Kỹ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

3. Thái độ 

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

Chuyên cần cao.

Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:.

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Võ 3 1. Kiến thức 

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu.

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học.

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu.

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu.

- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu.

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học.

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên.

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

2. Kĩ năng 

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học.

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn.

- Thực hành luật môn học.

- Thực hành trọng tài môn học.

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn.

- Giảng dạy chuyên sâu.

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học.

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn.

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn.

3. Thái độ 

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ.

- Chuyên cần cao.

- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện.

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

4. Năng lực 

* Năng lực chung gồm có:

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn.

* Năng lực đặc thù gồm có:

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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IV

53 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế cuộc 

sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Tâm lý học 2 1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ

Phần bắt buộc
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55 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành GDTC

1. Kiến thức

- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phương pháp NCKH TDTT như phương tiện quan trọng nhằm đổi 

mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên.

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình bày đề tài NCKH.

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, Phương pháp dùng 

bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để xử lý số liệu.

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học.

2. Kỹ năng

-  Ðọc sách và ghi chép thông thường

-  Lựa chọn đề tài và lập đề cương nghiên cứu.

-  Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn.

-  Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh.

3. Thái ðộ

 - Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung 

- Năng lực dạy học

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Thực hành sư 

phạm 1 

(GVCN)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Thực hành sư 

phạm 2 (giảng 

dạy)

1. Kiến thức

-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC.

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học. 

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông.

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC

2. Kỹ năng 

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học.

- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu.

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với hoạt động nghề 

nghiệp sau này.

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý luận, phương pháp 

giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà 

trường các cấp.

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian.

-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 * Năng lực chung

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức cho mọi người tham 

gia tự rèn luyện NVSP.

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể thao trường học.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trường học.

 * Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa TT và DL hoặc 

các trung tâm TDTT.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Phát triển 

chương trình 

và KTĐG 

trong GDTC

1. Kiến thức

- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây dựng phát triển chương 

trình.

- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo.

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội hàm chất lượng đào 

tạo của chương trình.

- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình.

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình.

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông.

2.  Kĩ năng

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; cách tiếp cận xây 

dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung :

- Năng lực dạy học:

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

+ Năng lực quản lý lớp học

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Hoạt động trải 

nghiệm sáng 

tạo ngành 

GDTC

1. Kiến thức

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục

- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

2. Kĩ năng

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề.

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

3. Thái độ

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng tạo tại Việt 

Nam và trên thế giới.

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra 

trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp.

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

* Năng lực chung

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Lý luận và 

phương pháp 

GDTC

1. Kiến thức 

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy học động tác, 

phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT.

-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người.

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp ứng yêu cầu phát 

triển thể chất cho mọi đối tượng.

-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức dạy học, tập luyện, 

các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực.

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho mọi đối tượng. 

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT 

trường học.

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và phát triển tổ chất 

thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên cứu (Làm công tác 

TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực dạy học

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học

+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo

* Những năng lực đặc thù:

-   Năng lực nhận thức về TDTT

-   Năng lực dạy học TDTT

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Phương pháp 

GDTC - Thể 

thao trường học

1. Kiến thức

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về GDTC 

– thể thao  trường học:

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học.

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực phù hợp với mọi 

đối tượng học sinh, sinh viên. 

-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại.

2. Kĩ năng

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các lĩnh vực cụ thể của 

chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học.

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học sinh, sinh viên.

-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp vùng miền và có hiệu 

quả.

-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân sau này.

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành.

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

3. Thái độ

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này.

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Thực tập sư 

phạm 1

3 HK5

65 Thực tập sư 

phạm 2

4 HK8

66 Rèn luyện 

NVSP TX

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)
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67 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Thể dục chữa 

bệnh

1. Kiến thức

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; nguyên tắc-phương 

pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống chỉ định khi sử dụng TDCB.

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn.

-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác điều trị bệnh của hệ 

hô hấp-hệ tuần hoàn.

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng.

-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước.

2. Kĩ năng

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh

-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận động).

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng.

-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động.

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp.

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những trường hợp bị đuối nước.

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối.

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

3. Thái độ

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT.

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp.

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân.

+ Năng lực nghiên cứu khoa học.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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69 Dinh dưỡng 

thể thao và sức 

khoẻ

1. Kiến thức

- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù.

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác nghiên cứu khoa học 

TDTT.

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

2. Kĩ năng

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV.

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. 

- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ. 

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục.

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng.

- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình.

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người.

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  sau này.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu

4. Năng lực 

* Những năng lực chung:

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình):

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học. 

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao):

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực dạy học (Mức độ cao):

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất

- Nhóm năng lực dạy học TDTT

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

+ Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Tâm lý học 

giới tính

1. Kiến thức:

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của môn học 

là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý 

giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: 

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong một số lĩnh 

vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý 

học giới tính với các môn học khác.

3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến 

thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác 

biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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71 Kỹ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho học 

sinh THPT

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Tiếng việt thực 

hành

1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học thể dục

1. Kiến thức 

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video; 

- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, vẽ và hiệu chỉnh 

biểu đồ; 

- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ liệu; 

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình, 

chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài giảng điện tử; 

- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử; 

- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word; 

- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu; 

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint. 

3. Thái độ

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hoá 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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V

74 Y sinh học 

TDTT

1. Kiến thức

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại và đặc tính sinh lý 

của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động 

thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn 

thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT.

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT.

- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT.

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt động TDTT.

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ đó tổ chức đúng 

việc tập luyện một cách khoa học.

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT.

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT.

- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT.

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá trình giáo dục thể 

chất để phân loại đối tượng học sinh.

- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý cùng với yêu cầu 

đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT.

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.

3. Thái độ

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này.

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập 

do trường, lớp đề ra.

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học.

4.  Năng lực 

* Những năng lực chung:

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
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75 Lý luận và 

phương pháp 

TDTT trường 

học

1. Kiến thức

- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDTC ở nhà 

trường phổ thông.

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, tuyển chọn huấn 

luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học.

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham 

gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham gia tập luyện TDTT.

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông.

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu. 

3. Thái độ

- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn.

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai.

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh.

4. Năng lực 

* Năng lực chung

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực nhận thức về TDTT.

- Năng lực dạy học TDTT.

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Sư phạm Lịch sử (Áp dụng cho K45)

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Nhập môn sử 

học và phương 

pháp luận sử 

học

1. Kiến thức: 

- Phát biểu được nội dung những khái niệm: Lịch sử, Sử học, Khoa học lịch sử

- Phân tích được chức năng và đối tượng nghiên cứu của sử học; 

- Phân tích được mối liên hệ cơ bản giữa sử học và các ngành khoa học khác; 

- Trình bày được vai trò của sử học; 

- Nêu được cấu trúc của phương pháp luận sử học.

- Trình bày được lý thuyết về đối tượng nghiên cứu của sử học; phương pháp nghiên cứu của sử học.

2. Kỹ năng:

- Ứng dụng những vấn đề lý thuyết để xác định đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch sử từ các nguồn, cách khôi phục sự kiện 

và giải thích sự kiện lịch sử, cách kết cấu thông tin lịch sử để mang lại hình ảnh lịch sử như nó đã tồn tại.

3. Thái độ:

- Luôn tuân thủ chặt chẽ qui trình nghiên cứu lịch sử.

- Thận trọng và khách quan trong khai thác và thẩm định thông tin lịch sử.

4. Năng lực:

- Hình thành cho SV kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12. Khoa Lịch sử
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3 Lịch sử văn 

minh thế giới

1. Kiến thức 

- Hiểu được các khái niệm liên quan đến nội dung môn học: văn hóa, văn hóa học, văn minh, văn hiến, văn vật, và các phương pháp nghiên cứu lịch 

sử văn hóa, văn minh.

- Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về cơ sở hình thành và những thành tựu tiêu biểu của một số trung tâm văn minh trên thế giới theo tiến trình 

phát triển của lịch sử nhân loại: từ cổ đại (văn minh Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Arập, Đông Nam Á, Hy Lạp-La Mã),  trung đại (văn minh Tây Âu 

trung đại) , cận đại (văn minh công nghiệp) và văn minh thế kỷ XX. 

- Đánh giá được: đặc điểm, vai trò và tác động của các trung tâm văn minh trên trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Liên hệ với sự phát 

triển của các nền văn hóa, văn minh trên đất nước Việt Nam.

2. Kỹ năng:

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc, phân tích tài liệu; kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử.

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị seminar, thuyết trình, làm việc nhóm, tranh biện.

- Vận dụng các kiến thức chuyên môn trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

3. Thái độ:

- Xây dựng quan điểm nhân văn, nhân sinh quan đúng đắn, nâng cao lòng tự hào, biết trân trọng những giá trị tinh thần, vật chất của văn minh loài 

người.

 - Xác định và thực hiện được trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nhận thức rõ được những yếu tố cần kế thừa, phát 

huy hay loại trừ của các thành tố văn hóa, văn minh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập thế giới, phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước theo 

đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Lịch sử Việt 

Nam cổ trung 

đại

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. Những sự kiện, những vấn đề, những nội dung chủ 

yếu của lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại sẽ được trình bày theo lịch đại, nhằm cung cấp cho người học không chỉ kiến thức mà còn là cách phân 

tích, đánh giá các sự kiện, các vấn đê, các nội dung của lịch sử Việt Nam thời kỳ này. Đây là những kiến thức cơ sở, nền tảng giúp người học tiếp cận 

các môn học học khác của khoa học lịch sử cũng như của khoa học xã hội và nhân văn nói chung. 

2. Kỹ năng:

Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử; Nâng cao khả năng 

lập luận; nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau; Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên 

cứu lịch sử; vận dụng quan điểm mác xít khi nhìn nhận, đánh giá lịch sử.

3. Thái độ:

 Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá; Chuẩn bị kỹ phần tự học, tự nghiên cứu ở nhà; Tham gia 

đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận; Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.4. Năng lực:

4. Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

5 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử thế 

giới cổ trung 

đại

1. Kiến thức:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội loài người trong thời cổ trung đại..

- Phân tích và khái quát được các quy luật phát triển của xã hội loài người và có được cái nhìn toàn diện về diễn trình phát triển của Lịch sử Thế 

giới…

- Phân tích, lý giải nhiều sự kiện, quy luật trong lịch sử Thế giới cổ trung đại;

- Vận dụng lý giải các hiện tượng lịch sử, kinh tế - xã hội thời cận – hiện đại và đương đại.

2. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới…

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 3. Thái độ:

- Có thái độ và nhận thức khách quan, khoa học về những sự kiện Lịch sử Thế giới cổ trung đại.

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học.

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm.

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Biển, đảo Việt 

Nam trong lịch 

sử (từ nguồn 

gốc đến đầu 

thế kỷ XXI)

1. Kiến thức:

- Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, thế kỷ X đến năm 1945 và từ 1945 đến 

nay.

- Phân tích được vai trò của biển đào Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó có tầm nhìn chiến lược về biển đảo đến năm 

2020.

- Phân tích được quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, đồng thời hiểu rõ hơn về các Văn bản liên quan đến chủ quyền biển đảo 

Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: biển, đảo, chủ quyền, lãnh hải, thềm lục địa…

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về chủ quyền trên biển đảo Việt Nam.

- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử biển đảo Việt Nam.

- Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo về chủ quyền trên biển đảo.

4.Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

- Năng lực dạy học tích hợp.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Pháp luật đại cương1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Các dân tộc và 

chính sách dân 

tộc ở Việt Nam

1. Kiến thức:

Sinh viên cần nắm được kiến thức về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong gần môt thế kỷ qua. Cụ thể, sinh viên cần tích lũy tri thức 

về các vấn đề khái niệm liên quan đến dân tộc, tộc người, cộng đồng dân tộc và chính sách dân tộc; Tên gọi, ý nghĩa tên gọi và sự phân bố các dân 

tộc Việt Nam; Đặc điểm về môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử, quá trình hình thành, phát triển các dân tộc ở Việt Nam; Chính 

sách dân tộc của các triều đại phong kiến, Đảng và Nhà nước Việt Nam; Các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của chủ nghĩa Mác – Leenin 

và của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các thành tựu lớn của chính sách dân tộc ở Việt Nam 

2. Kỹ năng:

Môn học sẽ giúp cho sinh viên có các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thảo luận về đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam cũng như các chính sách dân tộc 

về lý thuyết và thực tiễn; phân tích, đánh giá những thành quả thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam và trong khu vực.

3. Thái độ:

- Cần tự giác, chủ động, sang tạo trong quá trình tham dự môn học;

- Phải có tính trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực: 

- Năng lực kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Năng lực giảng dạy các môn học ở trường phổ thông

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Cơ sở Khảo cổ 

học

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về Khoa học Khảo cổ; nắm được đặc trưng của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam; 

- Vận dụng các khái niệm và lí thuyết về Khoa học Khảo cổ giúp sinh viên định vị nhân loại trong bối cảnh sinh thái và trình tự thời gian; thông qua 

việc diễn giải hiện vật và vạch định không gian/ đặc điểm của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam; 

- Phân tích được vị trí và vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai.

- Đánh giá được những thành tựu văn hóa khảo cổ Việt Nam trong sự so sánh với tiến trình và phân loại khảo cổ học thế giới, cũng như các bước 

phát triển ngành học khác của khoa học lịch sử và khoa học xã hội & nhân văn.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khai quật khảo cổ;

- Nhận biết trên thực tế một số loại hình di tích và di vật tiêu biểu của các giai đoạn, các nền văn hóa khảo cổ Thế giới và Việt Nam để hiểu và tôn 

trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại, biết mình, biết người;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp.

- Chủ động trong việc tìm kiếm chủ đề thảo luận và tiến hành công việc điền dã.

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học.

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm.

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Lịch sử thế 

giới cận đại

1. Kiến thức:

- Các phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về lịch sử thế giới cận đại

- Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

- Các phong trào giải phong dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh thời cận đại.

- Những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc chiến tranh.

2. Kỹ năng:

-  Năng lực tư duy độc lập,  năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn.

-  Sinh viên được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm

3. Thái độ:

 - Tạo cho sinh viên sự hứng thú đối với những vấn đề lịch sử thế giới 

 - Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan 

- Góp  phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Lịch sử thế 

giới hiện đại

1. Kiến thức:

- Nắm được các mốc phân kì của lịch sử thế giới hiện đại, sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội, những tác động từ sự ra đời của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

- Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh dưới tác động ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã nổi dậy đấu tranh chống lại các nước để quốc thực dân 

bằng nhiều con đường khác nhau và đã giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước.  

- Nắm được tình hình Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), Chiến tranh lạnh, 

sự hình thành trật tự thế giới mới sau những cuộc chiến tranh này và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các thời kì. 

- Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và tác động của khoa học kĩ thuật đối với đời sống xã hội của loài người. 

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

- Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử. 

- Kĩ năng giải thích sự vận động và phát triển của các hiện tượng, quy luật lịch sử trong thời hiện đại

- Biết vận dụng các kiến thức cơ đã học vào dạy học phần Lịch sử thế giới hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

- Học sinh có cách nhìn nhận đánh giá khách quan về sự phát triển của thế giới trong thời hiện đại. Chủ nghĩa tư bản vẫn luôn vận động, điều chỉnh, 

thích nghi và phát triển trước những cuộc khủng hoảng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ nhưng các nước xã hội chủ 

nghĩa còn lại vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và thu được nhiều thành tựu. 

- Có thái độ yêu, ghét các nhân vật lịch sử và thấy được hậu quả từ các cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh cục bộ trong thời kì chiến tranh lạnh 

cũng như sau chiến tranh lạnh đối với nhân loại. 

 4. Năng lực:

 Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Lịch sử Việt 

Nam cận đại

1. Kiến thức:

- Khái quát được quá trình thực dân Pháp từng bước xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa

- Hệ thống được các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Pháp cuối thể kỉ XIX. Phân tích được nguyên nhân thất bại

- Biết được quá trình vận động thành lập Đảng, quá trình chuẩn bị và đấu tranh cho cách mạng tháng Tám.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng tự tìm và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật (công lao và tội trạng).

- Khâm phục tinh thần đấu tranh không ngừng của nhân dân nhằm mục tiêu chống thực dân Pháp xâm lược

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

5 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Lịch sử Việt 

Nam hiện đại

1. Kiến thức:

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 

1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử giai 

đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc khoa học lịch sử cũng như các môn khoa 

học xã hội và nhân văn nói chung

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc.

4. Năng lực:

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trưởng phổ thông

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Làng xã Việt Nam1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm làng xã Việt Nam, nguồn gốc lịch sử và quá trình ra đời phát triển của làng xã Việt Nam;

- Trình bày được kết cấu kinh tế, xã hội  làng xã Việt Nam;

- Trình bày được văn hóa làng xã Việt Nam;

- Phân tích được những biến đổi về kết cấu kinh tế, xã hội, văn hoá của làng xã Việt từ truyền thống đến hiện đại.  

2. Kỹ năng:

- Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

3. Thái độ:

 -  Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp

  - Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu

  - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Vương quốc cổ 

Chămpa và 

Phù Nam

1. Kiến thức:

- Nắm vững quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển, đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa của quốc gia cổ Chămpa; Phù Nam

- Nhận thức được Vương quốc cổ Champa tồn tại lâu dài trong sự tương tác với Âu Lạc và Đại Việt ở phía Bắc. Vương quốc Phù Nam tuy tồn tại 

ngắn ngủi nhưng phát triển đến cực thịnh, ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị và thương mại tới khu vực;

- Nhận thức được ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Nam Á trên vùng lãnh thổ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thấy được đây là sự khác biệt với vùng 

lãnh thổ truyền thống của người Việt cổ (chủ yếu ảnh hưởng của văn hóa Đông Á).

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ như: Ấn Độ hóa, trung tâm liên vùng, trung tâm liên thế giới…

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu như văn bia, thành văn,…

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam...

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Lịch sử Đông 

Nam Á 

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, lịch sử, truyền thống văn hóa của các quốc gia khu vực.

- Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa Ấn Độ-Trung Quốc đối với Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại.

- Qúa trình du nhập, ảnh hưởng và tác động của các tôn giáo ngoại lai đối với đời sống xã hội, khuynh hướng chính trị của các quốc gia Đông Nam Á 

thời kỳ cổ trung đại.

- Qúa trình thâm nhập và tác động kinh tế-xã hội của các quốc gia phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á cổ trung đại

2. Kỹ năng

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu.

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng

3. Mục tiêu về thái độ

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác khu vực hiện nay

4. Năng lực

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Lịch sử quan 

hệ quốc tế

1. Kiến thức:

- Những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế.

- Đối tượng, chủ thể, phương pháp nghiên cứu của quan hệ quốc tế.

- Những học thuyết cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế và những học thuyết đang phổ biến trong giới nghiên cứu.

- Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cổ đại cho đến hiện nay.

- Đánh giá những tác động của tình hình quan hệ quốc tế đối với Việt Nam.

2. Kỹ năng:

-Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên.

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận.

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử.

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước ta hiện nay.

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình.

-  Khả năng làm việc nhóm

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người 

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

3. Thái độ:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin 

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử

4. Năng lực:

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn 

học sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Lịch sử văn 

hóa Việt Nam

1. Kiến thức:

- Phân tích được hệ thống các thành tố tạo thành văn hóa Việt Nam

- Biết được quá trình phát sinh, phát triển và giao lưu văn hóa

- Biết được những đặc điểm riêng biệt của các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về quá trình tiếp biến và giao lưu văn hóa

- Giáo dục sinh viên tinh thần  yêu quê hương đất nước, yêu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Lịch sử ngoại 

giao Việt Nam

1. Kiến thức:

- Khái quát được những đặc điểm cơ bản của nền ngoại giao Việt Nam thời kì phong kiến độc lập

- Phân tích được ngoại giaoViệt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay: đường lối, đặc điểm, tính chất của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, những thành 

tựu chủ yếu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Ngoại giao nhân dân

-  Nhận xét, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao, những hạn chế vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật ngoại giao

- Khâm phục sự sáng tạo, khôn khéo, tài tình trong quá trình đấu tranh ngoại giao

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Thực tế Lịch 

sử Việt Nam

1. Kiến thức:

Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam thuộc các thời kỳ. Qua đó, sinh viên 

có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành lịch sử Việt Nam. 

2. Kỹ năng:

-  Kỹ năng quan sát, so sánh các hiện vật và các di tích lịch sử

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

3. Thái độ:

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn

- Có thái độ trân trọng các hiện vật và di tích lịch sử của dân tộc; có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các vấn đề thuộc lịch sử dân tộc, từ đó 

nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

4. Năng lực:

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông 

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức:

-  Nắm được các khái niệm căn bản nhất và giải thích được một  số khái niệmcủa chuyên ngành Lịch sử. 

- Nhớ và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. 

- Đọc hiểu  và dịch một số bài viết chuyên ngành chuyên ngành Lịch sử 

2. Kỹ năng:

- Phát triễn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành Lịch sử và khoa học giáo dục

3. Thái độ:

- Thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

- Sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.  

4. Năng lực:

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Chế độ ruộng 

đất trong lịch 

sử cổ trung đại 

Việt Nam

1. Kiến thức:

- Phân tích và hiểu được quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam qua các thời kỳ: dựng nước 

và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập.

- Trình bày được chính sách của nhà nước phong kiến với hai loại hình ruộng đất công và ruộng đất tư.

- Nêu được đặc điểm của các loại hình ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước và thuộc sở hữu tư nhân. 

- Nắm vững được tiến trình phát triển của các quan hệ ruộng đất trong lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến trước khi bị thực dân Pháp xâm lược.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ: tư hữu, chiếm hữu, sở hữu, địa bạ…; các loại đất đai như: công điền, ruộng sơn lăng, ruộng tịch điền, 

quốc khố, đồn điền…

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu: văn bia, minh văn, gia phả…vận dụng trong quá trình nghiên cứu lịch sử.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là việc tìm hiểu tư liệu ruộng đất trong lịch sử Việt Nam.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Cơ cấu kinh tế - 

 xã hội Việt 

Nam thời 

thuộc địa 

(1858 - 1945)

1. Kiến thức:

- Khái quát được quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ mô hình phong kiến sang mô hình thuộc địa dưới sự chi phối của Pháp

- Phân tích được những nét khác biệt, những đặc trưng riêng của từng giai đoạn

- Đánh giá khách quan những mặt tích cực và hạn chế của mô hình cơ cấu kinh tế - xã hội thời thuộc địa

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. Tổ chức các hoạt động học tập tích cực

-  Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về các sự kiện, nhân vật lịch sử

- Giáo dục sinh viên tinh thần yêu Lịch sử 

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Các khuynh 

hướng tư 

tưởng giải 

phóng dân tộc 

ở Việt Nam 

thời cận đại

1. Kiến thức:

- Phân tích được nguyên nhân bùng nổ các khuynh hướng cứu nước thời cận đại

- Đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế của mỗi khuynh hướng cứu nước

- Giải thích được tại sao khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản lại thắng thế trước các khuynh hướng khác.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện, hiện tượng và nhân vật lịch sử

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Tiếp xúc và 

giao lưu văn 

hóa Việt Nam

1. Kiến thức: Phân tích được những tác động  của vị thế địa - chính trị, nền tảng kinh tế, xung động kinh tế - xã hội với quá trình tiếp xúc và giao lưu 

văn hoá ở Việt Nam; Trình bày được diễn trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá trong lịch sử Việt Nam; Phân tích những đặc điểm nổi bật về hình thái, 

nội dung, kết quả của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; Nắm vững vấn đề tiếp xúc và giao lưu văn hoá với tiến trình lịch sử văn hoá 

dân tộc Việt Nam 

2. Kỹ năng: Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ có liên quan đến tiếp xúc và giao lưu văn hoá; Kỹ năng phân tích, tổng hợp các tri 

thức về tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

3. Thái độ: Nhận thức được tiếp xúc và giao lưu văn hoá là thuộc tính của văn hoá Việt Nam; Các giá trị văn hoá thâu nhận từ các nền văn hoá bên 

ngoài góp phần làm phong phú cho nền văn hoá Việt Nam.

4. Năng lực: Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Cách mạng xã 

hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam

1. Kiến thức:

Giúp cho sinh viên nắm được:

- Hoàn cảnh ra đời và nội dung đường lối Cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng từ năm 1954 đến nay; thành quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm.  

2. Kỹ năng:

- Đọc và ghi chép tài liệu

- Phân tích và đánh giá đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm. 

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu.

3. Thái độ:

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp

 - Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu

 - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận.

- Qua môn học, sinh viên có có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ lịch sử mà 

củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng hiện nay.

4. Năng lực:

- Kiến thức các môn khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở trường phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Một số tôn 

giáo lớn trên 

thế giới 

1. Kiến thức:

- Trình bày được các vấn đề lý luận chung về tôn giáo: định nghĩa, bản chất và nguồn gốc của tôn giáo;

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của một số tôn giáo lớn trên thế giới và ở Việt Nam thời cổ trung đại

- Phân tích và so sánh hình thức phát triển, vai trò của tôn giáo trong hai thời kỳ: xã hội chưa có giai cấp và có giai cấp được vị trí và vai trò của Việt 

Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai.

- Vận dụng những kiến thức lí luận về tôn giáo, đánh giá xu thế và vai trò của hiện tượng tôn giáo hiện nay.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tư duy độc lập;

- Năng lực tự đánh giá bản thân;

- Kĩ năng nhận xét, trình bày, lập luận;

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu;

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cổ trung đại giải thích những vấn đề tôn giáo và ngược lại;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp.

- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với một trong những nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới cổ trung đại: vấn đề tôn giáo 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về vấn đề tôn giáo

- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học.

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm.

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Các phong trào 

duy tân, cải 

cách ở Châu Á 

thế kỷ XIX - 

XX

1. Kiến thức:

- Sự giống và khác nhau giữa các khái niệm về cải cách, duy tân và các khái niệm liên quan như đổi mới, duy tân, canh tân...

- Bối cảnh Châu Á thế kỷ XIX-XX, những cách đối phó của các quốc gia phương Đông trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây.

- Các phong trào cải cách, duy tân chính ở Châu Á, trong đó tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Sự giống và khác nhau, 

nguyên nhân thành công và thất bại của các phong trào cải cách đó.

- Nắm được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của từng quốc gia, khu vực, cách phân tích, đánh giá và đưa ra 

những nhận định về các sự kiện có liên quan.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên.

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận.

 - Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu

 - Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử.

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước ta hiện nay.

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình.

-  Khả năng làm việc nhóm

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người 

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

3. Thái độ:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin 

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử

4. Năng lực:

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn 

học sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Các cuộc cách 

mạng công 

nghiệp trong 

lịch sử

1. Kiến thức:

- Nắm được một số vấn đề lí luận về khoa học kĩ thuật, mối quan hệ giữa cách mạng khoa học kĩ thuật với cách mạng sản xuất và cách mạng xã hội; 

nguồn gốc, vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại.

- Hiểu được nguyên nhân, thành tựu, tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật thời cận đại và hiện đại.

- Thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại ở một số nước trên thế giới và liên hệ với Việt Nam

2. Kỹ năng:

Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử, những tác động của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại

Kĩ năng so sánh, liên hệ từ chính sách đầu tư và phát triển khoa học công nghệ của các nước trên thế giới để rút ra những bài học đối với chính sách 

phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần Cách mạng công nghiệp ở Anh và Cách mạng khoa học hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

Thông qua môn học này giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của khoa học đối với sự phát triển kinh tế cũng như tới đời sống xã hội của loài người.

Giúp học sinh thấy được mặt trái của khoa học kĩ thuật nếu như sử dụng vào mục đích chiến tranh và hủy diệt.

Giúp học sinh có thái độ yêu quý và trân trọng các phát minh của các nhà khoa học.

4. Năng lực:

-  Môn học này giúp trang bị kiến thức, kĩ năng nền tảng về lịch sử thế giới hiện đại để phát triển năng lực dạy học cho học  sinh và có phầm chất 

chính trị tốt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Một số tổ chức 

quốc tế và khu 

vực

1. Kiến thức:

- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức, mục đích, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực. 

- Những hoạt động chủ yếu của các tổ chức đó. 

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng đọc, ghi chép tài liệu lịch sử. 

- Chuẩn bị cho Xêmina theo yêu cầu của giáo viên.

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu. 

- Nâng cao khả năng hoạt động theo nhóm. 

- Rèn luyện năng lực lập luận, cách nhìn nhận đánh giá lịch sử. 

- Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử. 

3. Thái độ:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

4. Năng lực:

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Chủ nghĩa tư 

bản hiện đại

1. Kiến thức:

- Nắm được một số học thuyết về chủ nghĩa tư bản, đối chiếu một số vấn đề lí luận của chủ nghĩa Mác đối với sự phát triển với sự phát triển của chủ 

nghĩa tư bản hiện đại.

- Nắm được các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI.

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật, các nước châu Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI

- Nắm được đặc điểm của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

- Kĩ năng phân tích, khai thác các tài liệu đa ngôn ngữ. 

- Kĩ năng phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và hạn chế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần các nước tư bản thời hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

- Có thái độ khách quan khoa học đối với quá trình vận động, quy luật, bản chất về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Học sinh thấy được những ưu việt cũng như mặt trái của chủ nghĩa tư bản để có cách đánh giá khách quan về sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa 

tư bản hiện đại.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Tâm lý học đại cương 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất,

dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học,

giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Tâm lí học lứa 

tuổi học sinh 

trung học phổ 

thông (THPT) 

và Tâm lí học 

sư phạm

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Giáo dục học 1 

(những vấn đề 

chung của giáo 

dục học)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Giáo dục học 2 

(Lí luận dạy 

học và lí luận 

giáo dục trong 

nhà trường phổ 

thông)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Lý luận dạy 

học lịch sử

1. Kiến thức:

- Chứng minh được phương pháp dạy học lịch sử là một khoa học.

- Khái quát được các giai đoạn chủ yếu của hoạt động dạy học Lịch sử trên thế giới và Việt Nam.

- Trình bày được mục tiêu chung của môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ.

- Xác định được mục tiêu cụ thể cho một bài học trong chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông.

- Phân tích được vai trò và cấu tạo của sách giáo khoa lịch sử hiện hành.

- Trình bày được chức năng giáo dục của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông.

- Phân tích được các biện pháp hình thành tri thức  lịch sử cho học sinh.

- Trình bày được nội dung và biện pháp sư phạm phát triển năng lực nhận thức và thực hành trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Lập kế hoạch dạy học môn Lý luận dạy học lịch sử theo định hướng dạy học tích cực

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp dạy học lịch sử trong việc DHLS ở trường THPT

- Đánh giá được tầm quan trọng của bộ môn LS trong việc giáo dục thể hệ trẻ.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học tích hợp;

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Hệ thống các 

phương pháp 

dạy học Lịch 

sử ở trường 

THPT

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT; 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT; 

- Đánh giá được ưu và nhược điểm của từng phương pháp dạy học; 

- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Lập kế hoạch dạy học môn Lịch sử ở trường THPT theo định hướng dạy học tích cực; xây dựng hồ sơ dạy học môn Lịch sử.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực; Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Các hình thức 

tổ chức dạy 

học Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm: bài học Lịch sử, kế hoạch bài dạy, dạy học Lịch sử ngoài lớp và ngoại khóa; 

- So sánh được điểm giống và khác nhau về vị trí, nội dung của các loại bài học trong môn Lịch sử ở trường THPT; 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kế hoạch kiểm tra – đánh giá trong xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch sử; 

- Vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Lịch sử cho học sinh THPT.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch bài dạy cho một bài học Lịch sử và triển khai, đánh giá cải tiến bài dạy đó;

- Xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh THPT;

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực: Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Kĩ thuật dạy 

học tích cực 

trong môn 

Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm kĩ thuật dạy học; 

- Nêu được quy trình triển khai một số kĩ thuật dạy học Lịch sử hiệu quả vào giảng dạy ở trường THPT;

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Lịch sử ở trường THPT;

- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học hiệu quả trong môn Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành các kĩ thuật dạy học trong các bài học cụ thể của chương trình Lịch sử THPT.

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực quản lý lớp học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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40 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học lịch 

sử và giáo dục 

Lịch sử

1. Kiến thức:

- Hiểu các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và mục đích của NCKH LS và NCKHGD.

- Phân biệt được các loại hình của NCKHLS và NCKHGD.

- Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lựa chọn các PPNC cơ bản trong KHGD.

- Hiểu được cấu trúc và qui trình tiến hành một NCKHGD

2. Kỹ năng

- Xác định vấn đề nghiên cứu khả thi, đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ NC và đặt tên đề tài chuẩn xác.

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các PPNC trong KHLS và KHGD.

- Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và PPNC 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu.

- Viết và trình bày 1 báo cáo NC trong KHLS và KHGD hoàn chỉnh

- Đánh giá đúng giá trị của một công trình NC đích thực

3. Mục tiêu về thái độ

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong NCKHLS và NC KHGD.

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả NC trong KHGD vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học

4. Mục tiêu về năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Thực hành 

giảng dạy 1

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát.

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học.

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT. 

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện.

3. Thái độ:

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Thực hành sư 

phạm 1

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Thực hành 

giảng dạy 2

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát.

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học.

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT. 

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện.

- Xây dựng hồ sơ dạy học, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học.

3. Thái độ:

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực:

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học lịch sử ở 

trường phổ 

thông theo 

định hướng 

phát triển năng 

lực 

1. Kiến thức:

- Hiểu các khái niệm cơ bản của đánh giá trong giáo dục, trình bày được vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục.

- Nhận biết được hệ thống năng lực của HS có thể đánh giá qua hình thức KTĐG theo hướng phát triển năng lực.

- Hiểu và vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong đánh giá, cách xây dựng các công cụ đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 

thường xuyên và định kỳ.

- Vận dụng được các vấn đề chung về đánh giá theo định hướng phát triển năng lực vào quá trình dạy -  học - kiểm tra đánh giá sau này.

2. Kỹ năng: Thiết kế được qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực; Xây dựng được mục tiêu môn học, 

bài học làm cơ sở cho hoạt động đánh giá; Xây dựng được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận; Thiết lập được ma trận đề thi; Lập được hồ 

sơ và lưu trữ hồ sơ trong việc theo dõi tiến bộ của học sinh; Lập được kế hoạch đánh giá cải tiến; Lập được các tiêu chí đánh giá DH theo dự án và 

đánh giá Hồ sơ người học.

3. Thái độ: Nghiêm túc, khách quan trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS; Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy 

học mới.

4. Năng lực: Năng lực dạy học phân hóa; Năng lực kiểm tra đánh giá

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong dạy 

học Lịch sử ở 

trường phổ 

thông trình 

môn học Lịch 

sử ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, mục tiêu, điều kiện và đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Phân tích được mối liên hệ giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoại khóa trong môn Lịch sử; 

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử;

- Vận dụng được các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử cho học sinh THPT.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn hình thức tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lịch sử cho học sinh THPT ;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong môn Lịch sử;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử; hình thành ý thức cộng đồng và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của công 

dân cho HS.

4. Năng lực:

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47  Một số vấn đề 

về phương 

pháp dạy học 

lịch sử

1. Kiến thức:

- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử dụng hiệu quả 

trong quá trình DHLS.

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS

- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học. 

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS. 

2. Kỹ năng

- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu;  sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng phê phán tư liệu…

3. Thái độ

Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học;

3 Hk8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1239



48 Một số vấn đề 

về lịch sử Việt 

Nam

1. Kiến thức:

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 

1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử giai 

đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc khoa học lịch sử cũng như các môn khoa 

học xã hội và nhân văn nói chung

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Một số vấn đề 

về lịch sử Thế 

giới

1. Kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong lịch sử thế giới từ cổ đại, trung đại đến cận đại, hiện đại. Trong 

đó đối với phần lịch sử thế giới cổ trung đại chủ yếu tập trung vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Trung Quốc, Tây Âu và quá trình tiếp xúc giao 

lưu Đông-Tây trong giai đoạn cổ trung đại. Qua đó giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về lịch sử nhân loại, nhất là trong giai 

đoạn hiện nay khi quá trình tiếp xúc, hội nhập quốc tế ngày càng trở lên cấp thiết. Đối với giai đoạn lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, học phần này 

chủ yếu tập trung vào việc cung cấp những kiến thức trọng tâm liên quan đến nguyên nhân, sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, 

Bắc Mỹ, Nhật Bản. Điều này giúp cho sinh viên có nhận thức đắn về ý nghĩa, tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với lịch sử thế giới nói 

chung và lịch sử châu Âu-Á nói riêng. Phần lịch sử thế giới hiện đại chủ yếu cung cấp một số vấn đề lịch sử thế giới diễn ra từ sau năm 1917 đến 

nay. Trong đó chú trọng hơn cả đến những diễn biến trong quan hệ quốc tế, sự hình thành, sụp đổ của các trật tự thế giới…, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những hiểu biết căn bản, toàn diện khách quan về khung cảnh của sự đan xen những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

2. Kỹ năng: Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu; Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng

3. Mục tiêu về thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử thế giới trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Sư phạm Lịch sử (Áp dụng cho K42-K44)

1 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

 Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe; Nắm 

vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT; Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra 

đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT; Biết cách tổ chức tập luyện môn thể 

dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông; Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

 Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra; Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự 

giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên 

cứu.

4. Năng lực hướng tới

Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao; Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: 

sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường; Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến 

thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Nhập môn sử 

học và phương 

pháp luận sử 

học

1. Kiến thức: 

- Phát biểu được nội dung những khái niệm: Lịch sử, Sử học, Khoa học lịch sử

- Phân tích được chức năng và đối tượng nghiên cứu của sử học; 

- Phân tích được mối liên hệ cơ bản giữa sử học và các ngành khoa học khác; 

- Trình bày được vai trò của sử học; 

- Nêu được cấu trúc của phương pháp luận sử học.

- Trình bày được lý thuyết về đối tượng nghiên cứu của sử học; phương pháp nghiên cứu của sử học.

2. Kỹ năng:

- Ứng dụng những vấn đề lý thuyết để xác định đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch sử từ các nguồn, cách khôi phục sự kiện 

và giải thích sự kiện lịch sử, cách kết cấu thông tin lịch sử để mang lại hình ảnh lịch sử như nó đã tồn tại.

3. Thái độ:

- Luôn tuân thủ chặt chẽ qui trình nghiên cứu lịch sử.

- Thận trọng và khách quan trong khai thác và thẩm định thông tin lịch sử.

4. Năng lực:

- Hình thành cho SV kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Lịch sử Việt 

Nam cổ trung 

đại

1. Kiến thức:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. Những sự kiện, những vấn đề, những nội dung chủ 

yếu của lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại sẽ được trình bày theo lịch đại, nhằm cung cấp cho người học không chỉ kiến thức mà còn là cách phân 

tích, đánh giá các sự kiện, các vấn đê, các nội dung của lịch sử Việt Nam thời kỳ này. Đây là những kiến thức cơ sở, nền tảng giúp người học tiếp cận 

các môn học học khác của khoa học lịch sử cũng như của khoa học xã hội và nhân văn nói chung. 

2. Kỹ năng:

Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử; Nâng cao khả năng 

lập luận; nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau; Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên 

cứu lịch sử; vận dụng quan điểm mác xít khi nhìn nhận, đánh giá lịch sử.

3. Thái độ:

 Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá; Chuẩn bị kỹ phần tự học, tự nghiên cứu ở nhà; Tham gia 

đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận; Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.4. Năng lực:

4. Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

5 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử thế 

giới cổ trung 

đại

1. Kiến thức:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội loài người trong thời cổ trung đại..

- Phân tích và khái quát được các quy luật phát triển của xã hội loài người và có được cái nhìn toàn diện về diễn trình phát triển của Lịch sử Thế 

giới…

- Phân tích, lý giải nhiều sự kiện, quy luật trong lịch sử Thế giới cổ trung đại;

- Vận dụng lý giải các hiện tượng lịch sử, kinh tế - xã hội thời cận – hiện đại và đương đại.

2. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới…

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 3. Thái độ:

- Có thái độ và nhận thức khách quan, khoa học về những sự kiện Lịch sử Thế giới cổ trung đại.

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học.

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm.

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Biển đảo Việt 

Nam

1. Kiến thức: Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, thế kỷ X đến năm 1945 và từ 

1945 đến nay; Phân tích được vai trò của biển đào Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó có tầm nhìn chiến lược về biển đảo 

đến năm 2020; Phân tích được quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, đồng thời hiểu rõ hơn về các Văn bản liên quan đến chủ 

quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Kỹ năng: Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: biển, đảo, chủ quyền, lãnh hải, thềm lục địa…; Kỹ năng vận dụng tư liệu 

lịch sử để đánh giá và trình bày về chủ quyền trên biển đảo Việt Nam; Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

3. Thái độ: Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử biển đảo Việt Nam; Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm 

bảo về chủ quyền trên biển đảo.

4.Năng lực: Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực dạy học 

tích hợp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Lịch sử và Địa 

lý các châu lục 

trên thế giới

1. Kiến thức:

- Biết được quá trình phát kiến và phát sinh của các châu lục

- Nêu được các đặc điểm tự nhiên của các châu lục.

- Thấy được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội trên các châu lục.

- Có khả năng vận dụng các kiến thức liên môn (địa lí và lịch sử) để giải thích các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội diễn ra trên các châu lục. 

Trình bày được các cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên và chống ngoại xâm trong lịch sử các châu lục.

- Phân tích được các thành tựu tiêu biểu về văn hóa, văn minh, văn học, nghệ thuật, kinh tế xã hội các châu lục.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng đọc và phân tích số liệu thống kê, biểu đồ, bản đồ.

- Có kỹ năng vẽ các lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội.

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức liên môn vào giảng dạy địa lí và lịch sử.

3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động và tự giác trong việc lĩnh hội tri thức.

- Luôn có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhóm, thuyết trình, seminar.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho người học.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Lịch sử và Địa 

lý 

các vùng ở 

Việt Nam

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm về vùng, quan điểm về việc phân vùng; Trình bày được các nguyên tắc phân vùng và cách phân vùng ở Việt 

Nam; Nhận thức được lịch sử hình thành, các đặc điểm tự nhiên, dân cư và các đặc trưng về kinh tế, văn hóa vùng miền Việt Nam; Nhận thức được 

quá trình khai phá, mở rộng vùng đất của người Việt trong tiến trình lịch sử; Nhận thức được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của biển đảo Việt 

Nam, cơ sở lịch sử và quá trình thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam; cơ sở pháp lí; Vận dụng được các kiến thức về biển đảo để giáo dục chủ 

quyền biên giới lãnh thổ quốc gia.

2. Kỹ năng: Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử; Nâng cao 

khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau; Biết sử dụng các phương pháp 

của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

3. Thái độ: Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp;  Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu;  Tham gia đầy đủ, 

tích cực các buổi thảo luận.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho người học.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Các dân tộc và 

chính sách dân 

tộc ở Việt Nam

1. Kiến thức: Sinh viên cần nắm được kiến thức về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong gần môt thế kỷ qua. Cụ thể, sinh viên cần tích 

lũy tri thức về các vấn đề khái niệm liên quan đến dân tộc, tộc người, cộng đồng dân tộc và chính sách dân tộc; Tên gọi, ý nghĩa tên gọi và sự phân 

bố các dân tộc Việt Nam; Đặc điểm về môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử, quá trình hình thành, phát triển các dân tộc ở Việt 

Nam; Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến, Đảng và Nhà nước Việt Nam; Các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của chủ nghĩa 

Mác – Leenin và của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các thành tựu lớn của chính sách dân tộc ở Việt Nam 

2. Kỹ năng: Môn học sẽ giúp cho sinh viên có các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thảo luận về đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam cũng như các chính 

sách dân tộc về lý thuyết và thực tiễn; phân tích, đánh giá những thành quả thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam và trong khu vực.

3. Thái độ: Cần tự giác, chủ động, sang tạo trong quá trình tham dự môn học; Phải có tính trung thực trong học tập và nghiên cứu.

4. Năng lực: Năng lực kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực giảng dạy các môn học ở trường phổ thông

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Cơ sở Khảo cổ 

học

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về Khoa học Khảo cổ; nắm được đặc trưng của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam; 

- Vận dụng các khái niệm và lí thuyết về Khoa học Khảo cổ giúp sinh viên định vị nhân loại trong bối cảnh sinh thái và trình tự thời gian; thông qua 

việc diễn giải hiện vật và vạch định không gian/ đặc điểm của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam; 

- Phân tích được vị trí và vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai.

- Đánh giá được những thành tựu văn hóa khảo cổ Việt Nam trong sự so sánh với tiến trình và phân loại khảo cổ học thế giới, cũng như các bước 

phát triển ngành học khác của khoa học lịch sử và khoa học xã hội & nhân văn.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khai quật khảo cổ;

- Nhận biết trên thực tế một số loại hình di tích và di vật tiêu biểu của các giai đoạn, các nền văn hóa khảo cổ Thế giới và Việt Nam để hiểu và tôn 

trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại, biết mình, biết người;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ: Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp; Chủ động trong việc tìm kiếm chủ đề thảo luận và tiến 

hành công việc điền dã; Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học; Có tinh thần trách nhiệm và tích cực 

trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm; Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Lịch sử thế 

giới cận đại

1. Kiến thức:

- Các phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về lịch sử thế giới cận đại

 - Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

 - Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

 - Các phong trào giải phong dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh thời cận đại.

 - Những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc chiến tranh.

2. Kỹ năng:

-  Năng lực tư duy độc lập,  năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn.

-  Sinh viên được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm

3. Thái độ:

 - Tạo cho sinh viên sự hứng thú đối với những vấn đề lịch sử thế giới 

 - Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan 

- Góp  phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Lịch sử thế 

giới hiện đại

1. Kiến thức:

- Nắm được các mốc phân kì của lịch sử thế giới hiện đại, sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội, những tác động từ sự ra đời của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

- Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh dưới tác động ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã nổi dậy đấu tranh chống lại các nước để quốc thực dân 

bằng nhiều con đường khác nhau và đã giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước.  

- Nắm được tình hình Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), Chiến tranh lạnh, 

sự hình thành trật tự thế giới mới sau những cuộc chiến tranh này và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các thời kì. 

- Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và tác động của khoa học kĩ thuật đối với đời sống xã hội của loài người. 

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

- Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử. 

- Kĩ năng giải thích sự vận động và phát triển của các hiện tượng, quy luật lịch sử trong thời hiện đại

- Biết vận dụng các kiến thức cơ đã học vào dạy học phần Lịch sử thế giới hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

- Học sinh có cách nhìn nhận đánh giá khách quan về sự phát triển của thế giới trong thời hiện đại. Chủ nghĩa tư bản vẫn luôn vận động, điều chỉnh, 

thích nghi và phát triển trước những cuộc khủng hoảng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ nhưng các nước xã hội chủ 

nghĩa còn lại vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và thu được nhiều thành tựu. 

- Có thái độ yêu, ghét các nhân vật lịch sử và thấy được hậu quả từ các cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh cục bộ trong thời kì chiến tranh lạnh 

cũng như sau chiến tranh lạnh đối với nhân loại. 

 4. Năng lực:

 Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Lịch sử Việt 

Nam cận đại

1. Kiến thức:

- Khái quát được quá trình thực dân Pháp từng bước xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa

- Hệ thống được các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Pháp cuối thể kỉ XIX. Phân tích được nguyên nhân thất bại

- Biết được quá trình vận động thành lập Đảng, quá trình chuẩn bị và đấu tranh cho cách mạng tháng Tám.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng tự tìm và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật (công lao và tội trạng).

- Khâm phục tinh thần đấu tranh không ngừng của nhân dân nhằm mục tiêu chống thực dân Pháp xâm lược

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

5 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Lịch sử Việt 

Nam hiện đại

1. Kiến thức:

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 

1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử giai 

đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc khoa học lịch sử cũng như các môn khoa 

học xã hội và nhân văn nói chung

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc.

4. Năng lực:

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trưởng phổ thông

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Làng xã Việt 

Nam

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm làng xã Việt Nam, nguồn gốc lịch sử và quá trình ra đời phát triển của làng xã Việt Nam;

- Trình bày được kết cấu kinh tế, xã hội  làng xã Việt Nam;

- Trình bày được văn hóa làng xã Việt Nam;

- Phân tích được những biến đổi về kết cấu kinh tế, xã hội, văn hoá của làng xã Việt từ truyền thống đến hiện đại.  

2. Kỹ năng:

- Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

3. Thái độ:

-  Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp

- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Vương quốc cổ 

Chămpa và 

Phù Nam

1. Kiến thức:

- Nắm vững quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển, đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa của quốc gia cổ Chămpa; Phù Nam

- Nhận thức được Vương quốc cổ Champa tồn tại lâu dài trong sự tương tác với Âu Lạc và Đại Việt ở phía Bắc. Vương quốc Phù Nam tuy tồn tại 

ngắn ngủi nhưng phát triển đến cực thịnh, ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị và thương mại tới khu vực;

- Nhận thức được ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Nam Á trên vùng lãnh thổ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thấy được đây là sự khác biệt với vùng 

lãnh thổ truyền thống của người Việt cổ (chủ yếu ảnh hưởng của văn hóa Đông Á).

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ như: Ấn Độ hóa, trung tâm liên vùng, trung tâm liên thế giới…

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu như văn bia, thành văn,…

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam...

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Một số vấn đề 

lịch sử Đông 

Nam Á cổ 

trung đại

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, lịch sử, truyền thống văn hóa của các quốc gia khu vực.

- Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa Ấn Độ-Trung Quốc đối với Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại.

- Qúa trình du nhập, ảnh hưởng và tác động của các tôn giáo ngoại lai đối với đời sống xã hội, khuynh hướng chính trị của các quốc gia Đông Nam Á 

thời kỳ cổ trung đại.

- Qúa trình thâm nhập và tác động kinh tế-xã hội của các quốc gia phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á cổ trung đại

2. Kỹ năng

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu.

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng

3. Mục tiêu về thái độ

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác khu vực hiện nay

4. Năng lực

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Lịch sử quan 

hệ quốc tế

1. Kiến thức:

- Những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế.

- Đối tượng, chủ thể, phương pháp nghiên cứu của quan hệ quốc tế.

- Những học thuyết cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế và những học thuyết đang phổ biến trong giới nghiên cứu.

- Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cổ đại cho đến hiện nay.

- Đánh giá những tác động của tình hình quan hệ quốc tế đối với Việt Nam.

2. Kỹ năng:

-Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên.

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận.

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử.

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước ta hiện nay.

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình.

-  Khả năng làm việc nhóm

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người 

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

3. Thái độ:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin 

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử

4. Năng lực:

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn 

học sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Lịch sử văn 

hóa Việt Nam

1. Kiến thức:

- Phân tích được hệ thống các thành tố tạo thành văn hóa Việt Nam

- Biết được quá trình phát sinh, phát triển và giao lưu văn hóa

- Biết được những đặc điểm riêng biệt của các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về quá trình tiếp biến và giao lưu văn hóa

- Giáo dục sinh viên tinh thần  yêu quê hương đất nước, yêu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Lịch sử ngoại 

giao Việt Nam

1. Kiến thức:

- Khái quát được những đặc điểm cơ bản của nền ngoại giao Việt Nam thời kì phong kiến độc lập

- Phân tích được ngoại giaoViệt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay: đường lối, đặc điểm, tính chất của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, những thành 

tựu chủ yếu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Ngoại giao nhân dân

-  Nhận xét, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao, những hạn chế vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật ngoại giao

- Khâm phục sự sáng tạo, khôn khéo, tài tình trong quá trình đấu tranh ngoại giao

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Thực tế Lịch 

sử Việt Nam

1. Kiến thức:

Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam thuộc các thời kỳ. Qua đó, sinh viên 

có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành lịch sử Việt Nam. 

2. Kỹ năng:

-  Kỹ năng quan sát, so sánh các hiện vật và các di tích lịch sử

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

3. Thái độ:

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn

- Có thái độ trân trọng các hiện vật và di tích lịch sử của dân tộc; có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các vấn đề thuộc lịch sử dân tộc, từ đó 

nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

4. Năng lực:

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông 

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Tiếng Anh 

chuyên ngành

1. Kiến thức:

-  Nắm được các khái niệm căn bản nhất và giải thích được một  số khái niệmcủa chuyên ngành Lịch sử. 

- Nhớ và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. 

- Đọc hiểu  và dịch một số bài viết chuyên ngành chuyên ngành Lịch sử 

2. Kỹ năng:

- Phát triễn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành Lịch sử và khoa học giáo dục

3. Thái độ:

- Thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

- Sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.  

4. Năng lực:

- Năng lực ngoại ngữ

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Chế độ ruộng

 đất trong lịch 

sử cổ trung đại 

Việt Nam

1. Kiến thức:

- Phân tích và hiểu được quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam qua các thời kỳ: dựng nước 

và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập.

- Trình bày được chính sách của nhà nước phong kiến với hai loại hình ruộng đất công và ruộng đất tư.

- Nêu được đặc điểm của các loại hình ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước và thuộc sở hữu tư nhân. 

- Nắm vững được tiến trình phát triển của các quan hệ ruộng đất trong lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến trước khi bị thực dân Pháp xâm lược.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ: tư hữu, chiếm hữu, sở hữu, địa bạ…; các loại đất đai như: công điền, ruộng sơn lăng, ruộng tịch điền, 

quốc khố, đồn điền…

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu: văn bia, minh văn, gia phả…vận dụng trong quá trình nghiên cứu lịch sử.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là việc tìm hiểu tư liệu ruộng đất trong lịch sử Việt Nam.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Đô thị cổ Việt 

Nam

1. Kiến thức:

- Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành và các đặc điểm của đô thị cổ Việt Nam; các đô thị cổ Việt Nam tiêu biểu; vai trò của đô thị cổ trong 

lịch sử và vấn đề đô thị hóa.

- Phân tích được các tiêu chí để hình thành một đô thị cổ và sự biến đổi của đô thị qua các thời kỳ lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: đô thị, đô thị cổ, đô thị hóa…

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về đô thị cổ.

- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Có thái độ tích cực và tạo được lòng yêu thích, hứng thú khi tìm hiểu về lịch sử đô thị Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến nay.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Cơ cấu kinh tế - 

 xã hội Việt 

Nam thời 

thuộc địa 

(1858 - 1945)

1. Kiến thức:

- Khái quát được quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ mô hình phong kiến sang mô hình thuộc địa dưới sự chi phối của Pháp

- Phân tích được những nét khác biệt, những đặc trưng riêng của từng giai đoạn

- Đánh giá khách quan những mặt tích cực và hạn chế của mô hình cơ cấu kinh tế - xã hội thời thuộc địa

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. Tổ chức các hoạt động học tập tích cực

-  Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về các sự kiện, nhân vật lịch sử

- Giáo dục sinh viên tinh thần yêu Lịch sử 

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Các khuynh 

hướng tư 

tưởng giải 

phóng dân tộc 

ở Việt Nam 

thời cận đại

1. Kiến thức:

- Phân tích được nguyên nhân bùng nổ các khuynh hướng cứu nước thời cận đại

- Đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế của mỗi khuynh hướng cứu nước

- Giải thích được tại sao khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản lại thắng thế trước các khuynh hướng khác.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình

3. Thái độ:

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện, hiện tượng và nhân vật lịch sử

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Tiếp xúc và 

giao lưu văn 

hóa Việt Nam

1. Kiến thức:

- Phân tích được những tác động  của vị thế địa - chính trị, nền tảng kinh tế, xung động kinh tế - xã hội với quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở 

Việt Nam

- Trình bày được diễn trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá trong lịch sử Việt Nam.

- Phân tích những đặc điểm nổi bật về hình thái, nội dung, kết quả của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam

- Nắm vững vấn đề tiếp xúc và giao lưu văn hoá với tiến trình lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam 

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ có liên quan đến tiếp xúc và giao lưu văn hoá.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các tri thức về tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam.

- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

3. Thái độ:

- Nhận thức được tiếp xúc và giao lưu văn hoá là thuộc tính của văn hoá Việt Nam

- Các giá trị văn hoá thâu nhận từ các nền văn hoá bên ngoài góp phần làm phong phú cho nền văn hoá Việt Nam.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Cách mạng xã 

hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam

1. Kiến thức:

Giúp cho sinh viên nắm được:

- Hoàn cảnh ra đời và nội dung đường lối Cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng từ năm 1954 đến nay; thành quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm.  

2. Kỹ năng:

- Đọc và ghi chép tài liệu

- Phân tích và đánh giá đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm. 

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu.

3. Thái độ:

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp

- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận.

- Qua môn học, sinh viên có có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ lịch sử mà 

củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng hiện nay.

4. Năng lực:

- Kiến thức các môn khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn;

- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở trường phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Một số tôn 

giáo lớn trên 

thế giới 

1. Kiến thức:

- Trình bày được các vấn đề lý luận chung về tôn giáo: định nghĩa, bản chất và nguồn gốc của tôn giáo;

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của một số tôn giáo lớn trên thế giới và ở Việt Nam thời cổ trung đại

- Phân tích và so sánh hình thức phát triển, vai trò của tôn giáo trong hai thời kỳ: xã hội chưa có giai cấp và có giai cấp được vị trí và vai trò của Việt 

Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai.

- Vận dụng những kiến thức lí luận về tôn giáo, đánh giá xu thế và vai trò của hiện tượng tôn giáo hiện nay.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tư duy độc lập;

- Năng lực tự đánh giá bản thân;

- Kĩ năng nhận xét, trình bày, lập luận;

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu;

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cổ trung đại giải thích những vấn đề tôn giáo và ngược lại;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp.

- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với một trong những nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới cổ trung đại: vấn đề tôn giáo 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về vấn đề tôn giáo

- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học.

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm.

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông.

2 Hk7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Chiến tranh và 

ảnh hưởng sức 

mạnh trên biển 

của các cường 

quốc trong lịch 

sử

1. Kiến thức:

- Cung cấp kiến thức cơ bản và trọng tâm về các vùng biển thường xuyên diễn ra các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc như vùng biển 

Ban Tích, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, biển Đông Nam Á…

- Truyền thống khai thác biển và sự trỗi dậy sức mạnh biển, đại dương của các cường quốc lớn trong lịch sử nhân loại như Ai Cập, Hi Lạp, Ottoman, 

Ảrập, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh….

- So sánh về mô hình sức mạnh biển của một số cường quốc tiêu biểu như Hà Lan, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc

- Tập trung nghiên cứu về sự trỗi dậy trên biển của Trung Hoa thời kỳ hiện đại và những tác động đối với tình hình an ninh hàng hải trên biển

2. Kỹ năng

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về sự tác động của biển đối với sự trỗi dậy của các cường quốc trong lịch sử.

- Kỹ năng phân tích, thuyết trình, làm việc nhóm

3. Thái độ

- Có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của đại dương trong sự trỗi dậy về sức mạnh của các quốc gia..

- Đánh giá đúng đắn, chính xác, khoa học về những tác động của sự trỗi dậy sức mạnh biển của Trung Hoa đối với tình hình khu vực và quốc tế.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Các phong trào 

duy tân, cải 

cách ở Châu Á 

thế kỷ XIX - 

XX

1. Kiến thức:

- Sự giống và khác nhau giữa các khái niệm về cải cách, duy tân và các khái niệm liên quan như đổi mới, duy tân, canh tân...

- Bối cảnh Châu Á thế kỷ XIX-XX, những cách đối phó của các quốc gia phương Đông trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây.

- Các phong trào cải cách, duy tân chính ở Châu Á, trong đó tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Sự giống và khác nhau, 

nguyên nhân thành công và thất bại của các phong trào cải cách đó.

- Nắm được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của từng quốc gia, khu vực, cách phân tích, đánh giá và đưa ra 

những nhận định về các sự kiện có liên quan.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên.

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận.

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử.

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước ta hiện nay.

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình.

-  Khả năng làm việc nhóm

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người 

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

3. Thái độ:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin 

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử

4. Năng lực:

 - Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn 

học sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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33 Cách mạng 

khoa học kĩ 

thuật trong lịch 

sử

1. Kiến thức:

- Nắm được một số vấn đề lí luận về khoa học kĩ thuật, mối quan hệ giữa cách mạng khoa học kĩ thuật với cách mạng sản xuất và cách mạng xã hội; 

nguồn gốc, vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại.

- Hiểu được nguyên nhân, thành tựu, tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật thời cận đại và hiện đại.

- Thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại ở một số nước trên thế giới và liên hệ với Việt Nam

2. Kỹ năng:

Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử, những tác động của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại

Kĩ năng so sánh, liên hệ từ chính sách đầu tư và phát triển khoa học công nghệ của các nước trên thế giới để rút ra những bài học đối với chính sách 

phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần Cách mạng công nghiệp ở Anh và Cách mạng khoa học hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

Thông qua môn học này giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của khoa học đối với sự phát triển kinh tế cũng như tới đời sống xã hội của loài người.

Giúp học sinh thấy được mặt trái của khoa học kĩ thuật nếu như sử dụng vào mục đích chiến tranh và hủy diệt.

Giúp học sinh có thái độ yêu quý và trân trọng các phát minh của các nhà khoa học.

4. Năng lực:

 -  Môn học này giúp trang bị kiến thức, kĩ năng nền tảng về lịch sử thế giới hiện đại để phát triển năng lực dạy học   cho học  sinh và có phầm chất 

chính trị tốt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Một số tổ chức 

quốc tế và khu 

vực

1. Kiến thức:

- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức, mục đích, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực. 

- Những hoạt động chủ yếu của các tổ chức đó. 

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng đọc, ghi chép tài liệu lịch sử. 

- Chuẩn bị cho Xêmina theo yêu cầu của giáo viên.

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu. 

- Nâng cao khả năng hoạt động theo nhóm. 

- Rèn luyện năng lực lập luận, cách nhìn nhận đánh giá lịch sử. 

- Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử. 

3. Thái độ:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

4. Năng lực:

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Chủ nghĩa tư 

bản hiện đại

1. Kiến thức:

- Nắm được một số học thuyết về chủ nghĩa tư bản, đối chiếu một số vấn đề lí luận của chủ nghĩa Mác đối với sự phát triển với sự phát triển của chủ 

nghĩa tư bản hiện đại.

- Nắm được các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI.

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật, các nước châu Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI

- Nắm được đặc điểm của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình 

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học

- Kĩ năng phân tích, khai thác các tài liệu đa ngôn ngữ. 

- Kĩ năng phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và hạn chế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần các nước tư bản thời hiện đại ở trường phổ thông

3. Thái độ:

- Có thái độ khách quan khoa học đối với quá trình vận động, quy luật, bản chất về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Học sinh thấy được những ưu việt cũng như mặt trái của chủ nghĩa tư bản để có cách đánh giá khách quan về sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa 

tư bản hiện đại.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tâm lý học đại 

cương 

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất,

dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học,

giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Tâm lí học lứa 

tuổi học sinh 

trung học phổ 

thông (THPT) 

và Tâm lí học 

sư phạm

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Giáo dục học 1 

(những vấn đề 

chung của giáo 

dục học)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Giáo dục học 2 

(Lí luận dạy 

học và lí luận 

giáo dục trong 

nhà trường phổ 

thông)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Lý luận dạy 

học lịch sử

1. Kiến thức:

- Chứng minh được phương pháp dạy học lịch sử là một khoa học.

- Khái quát được các giai đoạn chủ yếu của hoạt động dạy học Lịch sử trên thế giới và Việt Nam.

- Trình bày được mục tiêu chung của môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ.

- Xác định được mục tiêu cụ thể cho một bài học trong chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông.

- Phân tích được vai trò và cấu tạo của sách giáo khoa lịch sử hiện hành.

- Trình bày được chức năng giáo dục của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông.

- Phân tích được các biện pháp hình thành tri thức  lịch sử cho học sinh.

- Trình bày được nội dung và biện pháp sư phạm phát triển năng lực nhận thức và thực hành trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Lập kế hoạch dạy học môn Lý luận dạy học lịch sử theo định hướng dạy học tích cực

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp dạy học lịch sử trong việc DHLS ở trường THPT

- Đánh giá được tầm quan trọng của bộ môn LS trong việc giáo dục thể hệ trẻ.

4. Năng lực:

- Năng lực dạy học tích hợp;

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Hệ thống các 

phương pháp 

dạy học Lịch 

sử ở trường 

THPT

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT; 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT; 

- Đánh giá được ưu và nhược điểm của từng phương pháp dạy học; 

- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Lập kế hoạch dạy học môn Lịch sử ở trường THPT theo định hướng dạy học tích cực; xây dựng hồ sơ dạy học môn Lịch sử.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực; Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành... 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Các hình thức 

tổ chức dạy 

học Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm: bài học Lịch sử, kế hoạch bài dạy, dạy học Lịch sử ngoài lớp và ngoại khóa; 

- So sánh được điểm giống và khác nhau về vị trí, nội dung của các loại bài học trong môn Lịch sử ở trường THPT; 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kế hoạch kiểm tra – đánh giá trong xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch sử; 

- Vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Lịch sử cho học sinh THPT.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch bài dạy cho một bài học Lịch sử và triển khai, đánh giá cải tiến bài dạy đó;

- Xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh THPT;

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực: Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Kĩ thuật dạy 

học tích cực 

trong môn 

Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm kĩ thuật dạy học; 

- Nêu được quy trình triển khai một số kĩ thuật dạy học Lịch sử hiệu quả vào giảng dạy ở trường THPT;

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Lịch sử ở trường THPT;

- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học hiệu quả trong môn Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành các kĩ thuật dạy học trong các bài học cụ thể của chương trình Lịch sử THPT.

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực:

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực quản lý lớp học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học lịch 

sử và giáo dục 

Lịch sử

1. Kiến thức:

- Hiểu các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và mục đích của NCKH LS và NCKHGD.

- Phân biệt được các loại hình của NCKHLS và NCKHGD.

- Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lựa chọn các PPNC cơ bản trong KHGD.

- Hiểu được cấu trúc và qui trình tiến hành một NCKHGD

2. Kỹ năng

- Xác định vấn đề nghiên cứu khả thi, đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ NC và đặt tên đề tài chuẩn xác.

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các PPNC trong KHLS và KHGD.

- Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và PPNC 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu.

- Viết và trình bày 1 báo cáo NC trong KHLS và KHGD hoàn chỉnh

- Đánh giá đúng giá trị của một công trình NC đích thực

3. Mục tiêu về thái độ

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong NCKHLS và NC KHGD.

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả NC trong KHGD vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học

4. Mục tiêu về năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Thực hành 

giảng dạy 1

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát.

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học.

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT. 

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện.

3. Thái độ:

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Thực hành sư phạm 11. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên 

những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

3. Thái độ:

 - Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

 - Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Thực hành 

giảng dạy 2

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát.

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học.

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT. 

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện.

- Xây dựng hồ sơ dạy học, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học.

3. Thái độ:

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực:

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học

- Năng đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 

học lịch sử ở 

trường phổ 

thông theo 

định hướng 

phát triển năng 

lực 

1. Kiến thức:

- Hiểu các khái niệm cơ bản của đánh giá trong giáo dục, trình bày được vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục.

- Nhận biết được hệ thống năng lực của HS có thể đánh giá qua hình thức KTĐG theo hướng phát triển năng lực.

- Hiểu và vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong đánh giá, cách xây dựng các công cụ đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 

thường xuyên và định kỳ.

- Vận dụng được các vấn đề chung về đánh giá theo định hướng phát triển năng lực vào quá trình dạy -  học - kiểm tra đánh giá sau này.

2. Kỹ năng

- Thiết kế được qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực.

- Xây dựng được mục tiêu môn học, bài học làm cơ sở cho hoạt động đánh giá.

- Xây dựng được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận.

- Thiết lập được ma trận đề thi

- Lập được hồ sơ và lưu trữ hồ sơ trong việc theo dõi tiến bộ của học sinh.

- Lập được kế hoạch đánh giá cải tiến.

- Lập được các tiêu chí đánh giá DH theo dự án và đánh giá Hồ sơ người học.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, khách quan trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS.

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng lực kiểm tra đánh giá

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

50 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

dạy học lịch sử

1. Kiến thức:

- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử dụng hiệu quả 

trong quá trình DHLS.

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS

- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học.	

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS.	

2. Kỹ năng:

- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu;  sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng phê phán tư liệu.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực:

- -Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học;

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Phát triển 

chương trình 

môn học Lịch 

sử ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức:

- Hiểu biết chung về: chương trình giáo dục; các loại chương trình; phát triển chương trình giáo dục; chương trình giáo dục nhà trường và phát triển 

chương trình GD nhà trường.

- Biết được các tiêu chí và cách phân loại chương trình giáo dục.

- Hiểu được mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục cho nhà trưởng phổ thông một cách khoa học, hiện đại và khả thi.	

- Xác định được mục tiêu, nội dung chương trình môn học Lịch sử ở nhà trường phổ thông một cách khoa học, hiện đại và khả thi.	

- Xây dựng được các chuyên đề/ chủ đề dạy học trong môn Lịch sử

2. Kỹ năng

- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin.

- Bước đầu hình thành kỹ năng biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện, đánh giá, thẩm định/nghiệm thu, tư vấn mục tiêu, chuẩn đầu ra và xây dựng nội 

dung cho trình chương giáo dục của nhà trường phổ thông và môn Lịch sử theo các điều kiện và mô hình giáo dục xác định.

3. Thái độ

Nghiêm túc trong nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực phân tích, phát triển chương trình

- Năng lực dạy học phân hóa

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Xây dựng 

chuyên đề 

trong dạy học 

môn Lịch sử 

theo định 

hướng phát 

triển năng lực.

1. Kiến thức

- Trình bày được cơ sở của việc xây dựng chuyên đề dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

- Phân tích được những đặc trưng của chuyên đề Lịch sử

- Nêu được quy trình xây dựng chuyên đề dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực

- Xác định được mạch kiến thức phù hợp cho việc xây dựng chuyên đề

- Vận dụng được quy trình xây dựng chuyên đề vào việc xây dựng và dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

2. Kĩ năng	

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành xây dựng các chuyên đề dạy học của chương trình Lịch sử THPT.

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các chuyên đề dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

- Năng lực dạy học phân hóa

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong dạy 

học Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

trình môn học 

Lịch sử ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, mục tiêu, điều kiện và đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Phân tích được mối liên hệ giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoại khóa trong môn Lịch sử; 

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử;

- Vận dụng được các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử cho học sinh THPT.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn hình thức tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lịch sử cho học sinh THPT ;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong môn Lịch sử;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác

3. Thái độ:

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình 

độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử; hình thành ý thức cộng đồng và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của công 

dân cho HS.

4. Năng lực:

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54  Một số vấn đề 

về phương 

pháp dạy học 

lịch sử

1. Kiến thức:

- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử dụng hiệu quả 

trong quá trình DHLS.

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS

- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học. 

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS. 

2. Kỹ năng

- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu;  sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng phê phán tư liệu…

3. Thái độ

Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập. 

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới.

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học;

3 Hk8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Một số vấn đề 

về lịch sử Việt 

Nam

1. Kiến thức:

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 

1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử giai 

đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc khoa học lịch sử cũng như các môn khoa 

học xã hội và nhân văn nói chung

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

3. Thái độ:

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc.

4. Năng lực:

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm:

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Một số vấn đề 

về lịch sử Thế 

giới

1. Kiến thức

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong lịch sử thế giới từ cổ đại, trung đại đến cận đại, hiện đại. Trong đó đối với 

phần lịch sử thế giới cổ trung đại chủ yếu tập trung vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Trung Quốc, Tây Âu và quá trình tiếp xúc giao lưu Đông-

Tây trong giai đoạn cổ trung đại. Qua đó giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về lịch sử nhân loại, nhất là trong giai đoạn hiện 

nay khi quá trình tiếp xúc, hội nhập quốc tế ngày càng trở lên cấp thiết. Đối với giai đoạn lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, học phần này chủ yếu 

tập trung vào việc cung cấp những kiến thức trọng tâm liên quan đến nguyên nhân, sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, Bắc Mỹ, 

Nhật Bản. Điều này giúp cho sinh viên có nhận thức đắn về ý nghĩa, tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với lịch sử thế giới nói chung và 

lịch sử châu Âu-Á nói riêng. Phần lịch sử thế giới hiện đại chủ yếu cung cấp một số vấn đề lịch sử thế giới diễn ra từ sau năm 1917 đến nay. Trong 

đó chú trọng hơn cả đến những diễn biến trong quan hệ quốc tế, sự hình thành, sụp đổ của các trật tự thế giới…, nhằm cung cấp cho sinh viên những 

hiểu biết căn bản, toàn diện khách quan về khung cảnh của sự đan xen những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

2. Kỹ năng

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu.

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng

3. Mục tiêu về thái độ

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử thế giới trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế

4 Hk8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13.1.

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I. 

1 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và cơ sở khoa 

học xã hội

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về sinh học, vật lí, hóa học, địa lí, lịch sử, xã hội học.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để dạy học các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội ở tiểu học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Phương pháp 

dạy học khoa 

học tự nhiên ở 

tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học khoa 

học tự nhiên cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Phương pháp 

dạy học khoa 

học xã hội ở 

tiểu học

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, hình thức, phương tiện dạy học, kiểm tra đánh giá trong 

dạy học môn Khoa học xã hội ở tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động dạy học môn 

Khoa học xã hội ở trường tiểu học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Phát triển 

chương trình 

giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục tiểu học, đồng thời giúp sinh viên 

ứng dụng những hiểu biết, kiến thức thu được từ nghiên cứu lí luận vào thực hành phát triển chương trình giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Công nghệ và 

PPDH Công 

nghệ ở tiểu học

Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Công nghệ và sự xuất hiện các thiết bị kỹ thuật với vai trò hỗ trợ cuộc sống. Môn học còn cung 

cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết về việc tổ chức giáo dục Công nghệ cho học sinh tiểu học. Đồng thời phát triển các năng lực thiết kế và tổ 

chức các hoạt động giáo dục Công nghệ cho HSTH theo các dạng hoạt động giáo dục đa dạng trong nhà trường tiểu học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

giáo dục lối 

sống cho học 

sinh tiểu học

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình thức, phương 

tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện 

hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13. Khoa Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K42-44)

Chuyên biệt
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7 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm sáng 

tạo cho học 

sinh tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh tiểu học 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

Giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục hòa 

nhập cho hoc 

sinh tiểu học

 Môn học giới thiệu những vấn đề đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Môn học trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về hỗ trợ chăm 

sóc – giáo dục trẻ khuyết tật lứa tuổi tiểu học theo từng dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, ADHD, Ads…) và 

việc tổ chức giáo dục hòa nhập TKT ở trường tiểu học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Đánh giá trong 

giáo dục tiểu 

học

Môn học giới thiệu một số khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá trong giáo dục tiểu học, nội dung, 

phương pháp, hình thức, các công cụ đánh giá và cách thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục tiểu học.  Môn học trang bị cho sinh viên những 

kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục và trong dạy học ở trường tiểu học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Sinh lý trẻ em 

lứa tuổi tiểu 

học

Môn học tập trung nghiên cứu những qui luật hình thành và phát triển của các chức năng sinh lý của cơ thể trẻ em qua các lứa tuối. Đồng thời môn 

học còn nghiên cứu về các đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ em và thiếu niên cần thiết cho công tác của các nhà giáo dục. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Công tác đội 

thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí 

Minh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu 

niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc, phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động Đội. Trang bị các kỹ năng 

thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng và phương pháp làm việc của giáo viên - tổng phụ 

trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ Chí Minh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động thể dục 

thể thao cho 

học sinh tiểu 

học

Trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng thực hành bài tập thể chất và các môn thể thao tự chọn trong chương trình GDTC tiểu học, giúp sinh viên tự 

tin vững vàng điều khiển và tổ chức giờ học GDTC.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Âm nhạc và 

PPGD Âm 

nhạc cho HSTH

Trang bị kiến thức lý thuyết Âm nhạc cơ bản. Trang bị kiến thức về phương pháp dạy học âm nhạc cho tiểu học, các nguyên tắc dạy học bộ môn, 

cách sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các tiết học và hoạt động âm nhạc ngoại khóa cũng như thực hành xây dựng giáo án tiết học 

âm nhạc

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Mĩ thuật và 

PPDH Mĩ 

thuật cho học 

sinh tiểu học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mĩ thuật căn bản, sinh viên có được các phương pháp thực hành một số loại hình mĩ thuật trong 

chương trình mĩ thuật phổ thông, cung cấp các kiến thức về lý luận giáo dục học bộ môn mĩ thuật, tâm lí tạo hình của lứa tuổi học sinh tiểu học. Sinh 

viên có được các kiến thức và kĩ năng dạy học mĩ thuật, được thực hành sư phạm để có thể tổ chức được các hoạt động dạy học mĩ thuật cho học sinh 

tiểu học.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

17 Sinh vật quanh 

ta

Môn Sinh vật quanh ta cung cấp nguồn thông tin, cơ bản, thiết thực về thế giới sinh vật quanh ta làm nguồn tài liệu giúp người giáo viên tiểu học có 

đủ kiến thức để dạy môn “Cuộc sống quanh ta” “Tìm hiểu tự nhiên” và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Vật lý đại 

cương

- Môn học tập trung vào cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lí đại cương và hình thành năng lực vận dụng các kiến thức Vật lí để giải thích các 

hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống hàng ngày.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Hóa học đại 

cương

Học phần tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản về:Chất, tách chất và sự biến đổi của chất; Axit, bazơ, muối và các phản ứng trong cơ thể người; Các 

mỏ kim loại trên thế giới và ở Việt Nam; Một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Năng lượng và các dạng năng lượng tự nhiên; Nước, vòng tuần hoàn 

của nước trong tự nhiên, sự ô nhiễm môi trường nước.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Địa lý đại 

cương

Môn học cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về địa lí đại cương, gồm: khoa học vũ trụ, địa lí các châu lục, địa lí Việt Nam. Môn học này cung 

cấp một số kiến thức cơ sở nền tảng để sinh viên học tập môn PPDH khoa học xã hội ở tiểu học, là tiền đề để sinh viên dạy tốt môn Tìm hiểu xã hội 

cho học sinh tiểu học sau khi ra trường

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tiến trình lịch 

sử Việt Nam

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về quá trình diễn biến của lịch sử dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay trên 

hai phương diện cơ bản dựng nước và giữ nước và mối quan hệ của nó

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Kỹ năng sống 

cơ bản của học 

sinh tiểu học

Môn học giới thiệu Một số kiến thức cơ bản về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Môn học Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức kĩ năng cần thiết để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong Môn giáo dục lối sống ở tiểu học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Kĩ thuật tạo 

hình

Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kĩ thuật tạo hình làm sản phẩm theo chủ đề, nội dung giáo dục hay lĩnh vực hoạt động kĩ thuật. 

Môn học hình thành và phát triển ở người học các năng lực tìm hiểu, liên hệ, vận dụng để thiết kế, xây dựng các nội dung và hoạt động nhằm giáo 

dục kĩ thuật cho HSTH gắn với đặc điểm HS lứa tuổi tiểu học, chương trình, nội dung và các hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Âm nhạc 

thường thức

Môn học tập trung vào tìm hiểu nền âm nhạc trong và ngoài nước, đồng thời tìm hiểu về tính nâng một số những nhạc cụ phổ thông và cách thức tổ 

chức trò chơi âm nhạc.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong dạy học 

ở tiểu học

Cung cấp các lí thuyết dạy học hiện đại và việc vận dụng các trong quá trình dạy học ở tiểu học. Các mô hình, phương pháp, kĩ thuật dạy học mới 

đang được thử nghiệm triển khai, áp dụng trong thực tiễn giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Dạy học tích 

hợp ở Tiểu học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp ở tiểu học, trong đó bao gồm: những khái niệm có liên quan tới dạy học 

tích hợp, xu thế dạy học tích hợp trên thế giới, các dạng thức tích hợp ở tiểu học, cách thiết kế bài học tích hợp, cách thức tổ chức dạy học tích hợp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Tư vấn trong 

giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số kĩ năng tư vấn học đường cho học sinh tiểu học và tư vấn giáo dục cho phụ huynh, 

cộng đồng về giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Kỹ năng Giao 

tiếp sư phạm

Tập trung vào các  vấn đề: Khái niệm, các nguyên tắc và các giai đoạn giao tiếp sư phạm; đặc điểm giao tiếp của học sinh phổ thông, các hình thức 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông; các kĩ năng giao tiếp cơ bản; thực hành tổng hợp về giao tiếp sư phạm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Ứng dụng 

CNTT trong 

giáo dục tiểu 

học

Giới thiệu một số phầm mềm chuyên dụng trong dạy học và ứng dụng các phầm mềm này trong xây dựng bài giảng điện tử ở tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Cơ sở và 

PPDH Tự 

nhiên- Xã hội 

ở Tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về cơ sở và phương pháp dạy học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 

ở tiểu học: một số kiến thức về cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học trong môn học 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Kĩ năng sống 

và phương 

pháp giáo dục 

lối sống cho 

HSTH

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình thức, phương 

tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện 

hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II. 

1 Số học Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng về cấu trúc đại số cơ bản (cấu trúc nửa nhóm, nhóm, vành và trường) ; cấu trúc của các tập hợp số ở Tiểu học (số 

tự nhiên, số hữu tỉ không âm số thực) ; các phép toán ;  cơ sở toán học của nội dung dạy phân số và số thập phân ở Tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Toán học 1 Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản của lý thuyết tập hợp và  của logic học: tập hợp và các phép toán trên tập hợp, quan hệ và ánh xạ, mệnh đề 

và hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh…

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Toán học 2 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về  phép toán và các cấu trúc đại số. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)

Toán và PPDH Toán
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4 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 1

Trang bị cho SV những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, nội dung và hệ thống các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm 

tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học ; thực hành dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán ở Tiểu học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 2

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng giải toán gồm : các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng 

hợp để tìm lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

bồi dưỡng học 

sinh có năng 

khiếu toán học

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng của việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học; năng lực vận dụng hai dạng suy 

luận quy nạp và suy diễn vào việc giải toán, khai thác bài toán, sáng tạo toán học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

7 Các tập hợp số Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng về nội dung cơ bản về các tập hợp số ; bước đầu biết xây dựng các tập hợp số theo phương pháp tiên đề, giải 

quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Xác suất thống 

kê

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về khái niệm xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên; vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập và các vấn đề cụ thể của xác suất và thống kê trong thực tế cuộc 

sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Hình học sơ 

cấp

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về các phép chứng minh trong hình học phẳng, các phép biến hình; đường, mặt, khối trong không gian 

Euclide; bước đầu vận dụng các phép chứng minh, phương pháp diện tích vào giải toán ở tiểu học, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Đại số sơ cấp Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về đại số; năng lực suy luận toán học, khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Đại lượng và 

đo đại lượng

Giúp SV có kiến thức về nội dung  đại lượng và đo đại lượng. Các đại lượng trong chương trình tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 

Trang bị cho SV những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, nội dung và hệ thống các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm 

tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học ; thực hành dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán ở Tiểu học; 

hoạt động giải toán ở tiểu học; hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời 

giải bài toán.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Phương pháp 

dạy học giải 

toán ở Tiểu học 

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; thực hành giải toán ở tiểu học 3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III.

1 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam. Môn học có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối 

sống; giáo dục toàn diện nhân cách; đặc biệt là giáo dục cách ứng xử văn hóa trong môi trường nhà trường và xã hội đối với người học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Văn học dân 

gian Việt Nam

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Văn học thiếu nhiMôn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi – một bộ phận quan trọng trong nền văn học mỗi dân tộc. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Văn - Tiếng Việt & PPDHTV

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)
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4 Tiếng Việt 1 Cung cấp cho sinh viên những tri thức lí thuyết cơ bản, hiện đại về dẫn luận ngôn ngữ học, về ngữ âm học và từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại. 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tiếng Việt 2 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  từ loại, vể câu, các cách liên kết câu để tạo thành đoạn văn, các biện pháp tu từ để dạy 

học môn Tiếng Việt ở tiểu học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

dạy học Tiếng 

Việt ở tiểu học 

1.

  Môn học cung cấp những kiến thức lý luận chung về PPDH Tiếng Việt ở tiểu học và phương pháp dạy học ba phân môn Tiếng Việt tiểu học: Học 

vần, Tập viết, Chính tả và trang bị kiến thức phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phương pháp 

dạy học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và cách rèn luyện kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể 

chuyện, Tập làm văn.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Phương pháp 

bồi dưỡng học 

sinh có năng 

khiếu tiếng 

Việt - Văn học. 

Cung cấp cho người học những căn cứ, cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng hứng thú, vốn sống cho học sinh; cung cấp các biện pháp bồi dưỡng hứng 

thú, vốn sống, các phạm vi kiến thức cần bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu tiếng Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

9 Phát triển ngôn 

ngữ cho học 

sinh tiểu học 

trên bình diện 

ngữ âm

Môn học giúp người học nhận thức được vai trò của ngữ âm với các bộ phận của ngôn ngữ, ý nghĩa thực tiễn của ngữ âm đối với việc dạy đọc (chính 

âm), dạy viết (chính tả). Vấn đề chuẩn hóa phát âm, thống nhất chính tả, xây dựng chữ viết và cải tiến chữ viết.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Ngôn ngữ học 

đại cương

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, khái quát nhất và phổ biến nhất về ngôn ngữ học nói chung làm cơ sở để sinh viên tiếp nhận các kiến thức 

tiếp theo về tiếng Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Từ Hán – Việt 

và sử dụng 

trong dạy học 

ở tiểu học

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt, đặc điểm của từ Hán Việt, các cách thức mượn từ Hán Việt, quan 

điểm chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng về mặt từ ngữ đối với khu vực từ Hán Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiếng Việt 

thực hành

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề về đọc hiểu, về chữ viết, các kiểu chữ, chính tả, các kiểu bài văn ở Tiểu học, các kiến thức 

về hoạt động nghe và nói.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Văn học nước 

ngoài

Môn học giới thiệu nét tinh hoa của văn học châu Á, châu Âu, châu Mĩ... với những đỉnh cao, những tác gia, tác phẩm tiêu biểu góp phần làm nên

diện mạo của văn học thế giới. Môn học cũng nhằm giúp người học hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích, đánh giá…) các

văn bản văn học nước ngoài trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Tiếng Việt 1

Môn học trang bị một số kiến thức tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt  liên quan tới phương pháp dạy học ba phân môn Tiếng Việt tiểu học: Chính tả, 

Kể chuyện, Tập làm văn và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực dạy học kiến thức tiếng Việt.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Tiếng Việt 2

Môn học trang bị  một số kiến thức tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt  liên quan tới phương pháp dạy học hai phân môn Tiếng Việt tiểu học: Tập đọc, 

Luyện từ và câu và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tiếp nhận văn bản.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV.

1 Thực hành sư 

phạm 1

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học. 

- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học.

- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và nâng cao hứng 

thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)

Các học phần thực hành, thực tập
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2 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong nhà trường tiểu 

học

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học

- Có thái độ đúng đắn đối với nghề;

- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động giáo dục

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Thực hành sư phạm 3Người học triển khai tập giảng các môn: Toán, Tiếng Việt, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Thực tập sư 

phạm 1 Người học thực tập công tác giáo viên chủ nhiệm tại trường tiểu học

3 HK5 Theo quy chế TTSP

5 Thực tập sư 

phạm 2 Người học thực tập công tác giảng dạy tại trường tiểu học

4 HK7 Theo quy chế TTSP

I. 

1 Cơ sở khoa 

học tự nhiên 

và cơ sở khoa 

học xã hội

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về sinh học, vật lí, hóa học, địa lí, lịch sử, xã hội học.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để dạy học các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội ở tiểu học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Phương pháp 

dạy học khoa 

học tự nhiên ở 

tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học khoa 

học tự nhiên cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Phương pháp 

dạy học khoa 

học xã hội ở 

tiểu học

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, hình thức, phương tiện dạy học, kiểm tra đánh giá trong 

dạy học môn Khoa học xã hội ở tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động dạy học môn 

Khoa học xã hội ở trường tiểu học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Giáo dục tiểu học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K45)

Chuyên biệt
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4 Phát triển 

chương trình 

giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục tiểu học, đồng thời giúp sinh viên 

ứng dụng những hiểu biết, kiến thức thu được từ nghiên cứu lí luận vào thực hành phát triển chương trình giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Công nghệ và 

PPDH Công 

nghệ ở tiểu học

Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Công nghệ và sự xuất hiện các thiết bị kỹ thuật với vai trò hỗ trợ cuộc sống. Môn học còn cung 

cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết về việc tổ chức giáo dục Công nghệ cho học sinh tiểu học. Đồng thời phát triển các năng lực thiết kế và tổ 

chức các hoạt động giáo dục Công nghệ cho HSTH theo các dạng hoạt động giáo dục đa dạng trong nhà trường tiểu học

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

giáo dục lối 

sống cho học 

sinh tiểu học

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình thức, phương 

tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện 

hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm sáng 

tạo cho học 

sinh tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh tiểu học 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

Giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục hòa 

nhập cho hoc 

sinh tiểu học

 Môn học giới thiệu những vấn đề đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Môn học trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về hỗ trợ chăm 

sóc – giáo dục trẻ khuyết tật lứa tuổi tiểu học theo từng dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, ADHD, Ads…) và 

việc tổ chức giáo dục hòa nhập TKT ở trường tiểu học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Đánh giá trong 

giáo dục tiểu 

học

Môn học giới thiệu một số khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá trong giáo dục tiểu học, nội dung, 

phương pháp, hình thức, các công cụ đánh giá và cách thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục tiểu học.  Môn học trang bị cho sinh viên những 

kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục và trong dạy học ở trường tiểu học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Sinh lý trẻ em 

lứa tuổi tiểu 

học

Môn học tập trung nghiên cứu những qui luật hình thành và phát triển của các chức năng sinh lý của cơ thể trẻ em qua các lứa tuối. Đồng thời môn 

học còn nghiên cứu về các đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ em và thiếu niên cần thiết cho công tác của các nhà giáo dục. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Công tác đội 

thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí 

Minh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu 

niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc, phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động Đội. Trang bị các kỹ năng 

thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng và phương pháp làm việc của giáo viên - tổng phụ 

trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ Chí Minh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Phương pháp 

tổ chức hoạt 

động thể dục 

thể thao cho 

học sinh tiểu 

học

Trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng thực hành bài tập thể chất và các môn thể thao tự chọn trong chương trình GDTC tiểu học, giúp sinh viên tự 

tin vững vàng điều khiển và tổ chức giờ học GDTC.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Âm nhạc và 

PPGD Âm 

nhạc cho HSTH

Trang bị kiến thức lý thuyết Âm nhạc cơ bản. Trang bị kiến thức về phương pháp dạy học âm nhạc cho tiểu học, các nguyên tắc dạy học bộ môn, 

cách sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các tiết học và hoạt động âm nhạc ngoại khóa cũng như thực hành xây dựng giáo án tiết học 

âm nhạc

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Mĩ thuật và 

PPDH Mĩ 

thuật cho học 

sinh tiểu học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mĩ thuật căn bản, sinh viên có được các phương pháp thực hành một số loại hình mĩ thuật trong 

chương trình mĩ thuật phổ thông, cung cấp các kiến thức về lý luận giáo dục học bộ môn mĩ thuật, tâm lí tạo hình của lứa tuổi học sinh tiểu học. Sinh 

viên có được các kiến thức và kĩ năng dạy học mĩ thuật, được thực hành sư phạm để có thể tổ chức được các hoạt động dạy học mĩ thuật cho học sinh 

tiểu học.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

17 Sinh vật quanh 

ta

Môn Sinh vật quanh ta cung cấp nguồn thông tin, cơ bản, thiết thực về thế giới sinh vật quanh ta làm nguồn tài liệu giúp người giáo viên tiểu học có 

đủ kiến thức để dạy môn “Cuộc sống quanh ta” “Tìm hiểu tự nhiên” và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Vật lý đại 

cương

- Môn học tập trung vào cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lí đại cương và hình thành năng lực vận dụng các kiến thức Vật lí để giải thích các 

hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống hàng ngày.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Hóa học đại 

cương

Học phần tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản về:Chất, tách chất và sự biến đổi của chất; Axit, bazơ, muối và các phản ứng trong cơ thể người; Các 

mỏ kim loại trên thế giới và ở Việt Nam; Một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Năng lượng và các dạng năng lượng tự nhiên; Nước, vòng tuần hoàn 

của nước trong tự nhiên, sự ô nhiễm môi trường nước.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Địa lý đại 

cương

Môn học cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về địa lí đại cương, gồm: khoa học vũ trụ, địa lí các châu lục, địa lí Việt Nam. Môn học này cung 

cấp một số kiến thức cơ sở nền tảng để sinh viên học tập môn PPDH khoa học xã hội ở tiểu học, là tiền đề để sinh viên dạy tốt môn Tìm hiểu xã hội 

cho học sinh tiểu học sau khi ra trường

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tiến trình lịch 

sử Việt Nam

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về quá trình diễn biến của lịch sử dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay trên 

hai phương diện cơ bản dựng nước và giữ nước và mối quan hệ của nó

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Kỹ năng sống 

cơ bản của học 

sinh tiểu học

Môn học giới thiệu Một số kiến thức cơ bản về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Môn học Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức kĩ năng cần thiết để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong Môn giáo dục lối sống ở tiểu học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Kĩ thuật tạo 

hình

Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kĩ thuật tạo hình làm sản phẩm theo chủ đề, nội dung giáo dục hay lĩnh vực hoạt động kĩ thuật. 

Môn học hình thành và phát triển ở người học các năng lực tìm hiểu, liên hệ, vận dụng để thiết kế, xây dựng các nội dung và hoạt động nhằm giáo 

dục kĩ thuật cho HSTH gắn với đặc điểm HS lứa tuổi tiểu học, chương trình, nội dung và các hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Âm nhạc 

thường thức

Môn học tập trung vào tìm hiểu nền âm nhạc trong và ngoài nước, đồng thời tìm hiểu về tính nâng một số những nhạc cụ phổ thông và cách thức tổ 

chức trò chơi âm nhạc.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Vận dụng các 

tư tưởng giáo 

dục hiện đại 

trong dạy học 

ở tiểu học

Cung cấp các lí thuyết dạy học hiện đại và việc vận dụng các trong quá trình dạy học ở tiểu học. Các mô hình, phương pháp, kĩ thuật dạy học mới 

đang được thử nghiệm triển khai, áp dụng trong thực tiễn giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Dạy học tích 

hợp ở Tiểu học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp ở tiểu học, trong đó bao gồm: những khái niệm có liên quan tới dạy học 

tích hợp, xu thế dạy học tích hợp trên thế giới, các dạng thức tích hợp ở tiểu học, cách thiết kế bài học tích hợp, cách thức tổ chức dạy học tích hợp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Tư vấn trong 

giáo dục tiểu 

học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số kĩ năng tư vấn học đường cho học sinh tiểu học và tư vấn giáo dục cho phụ huynh, 

cộng đồng về giáo dục tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Kỹ năng Giao 

tiếp sư phạm

Tập trung vào các  vấn đề: Khái niệm, các nguyên tắc và các giai đoạn giao tiếp sư phạm; đặc điểm giao tiếp của học sinh phổ thông, các hình thức 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông; các kĩ năng giao tiếp cơ bản; thực hành tổng hợp về giao tiếp sư phạm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Ứng dụng 

CNTT trong 

giáo dục tiểu 

học

Giới thiệu một số phầm mềm chuyên dụng trong dạy học và ứng dụng các phầm mềm này trong xây dựng bài giảng điện tử ở tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Cơ sở và 

PPDH Tự 

nhiên- Xã hội 

ở Tiểu học

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về cơ sở và phương pháp dạy học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 

ở tiểu học: một số kiến thức về cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học trong môn học 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Kĩ năng sống 

và phương 

pháp giáo dục 

lối sống cho 

HSTH

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình thức, phương 

tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện 

hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II. Toán và PPDH Toán

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)
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1 Số học Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng về cấu trúc đại số cơ bản (cấu trúc nửa nhóm, nhóm, vành và trường) ; cấu trúc của các tập hợp số ở Tiểu học (số 

tự nhiên, số hữu tỉ không âm số thực) ; các phép toán ;  cơ sở toán học của nội dung dạy phân số và số thập phân ở Tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Toán học 1 Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản của lý thuyết tập hợp và  của logic học: tập hợp và các phép toán trên tập hợp, quan hệ và ánh xạ, mệnh đề 

và hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh…

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Toán học 2 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về  phép toán và các cấu trúc đại số. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 1

Trang bị cho SV những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, nội dung và hệ thống các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm 

tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học ; thực hành dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán ở Tiểu học.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 2

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng giải toán gồm : các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng 

hợp để tìm lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

bồi dưỡng học 

sinh có năng 

khiếu toán học

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng của việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học; năng lực vận dụng hai dạng suy 

luận quy nạp và suy diễn vào việc giải toán, khai thác bài toán, sáng tạo toán học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

7 Các tập hợp số Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng về nội dung cơ bản về các tập hợp số ; bước đầu biết xây dựng các tập hợp số theo phương pháp tiên đề, giải 

quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Xác suất thống 

kê

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về khái niệm xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên; vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập và các vấn đề cụ thể của xác suất và thống kê trong thực tế cuộc 

sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Hình học sơ 

cấp

Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về các phép chứng minh trong hình học phẳng, các phép biến hình; đường, mặt, khối trong không gian 

Euclide; bước đầu vận dụng các phép chứng minh, phương pháp diện tích vào giải toán ở tiểu học, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Đại số sơ cấp Trang bị cho SV kiến thức, kĩ năng cơ bản về đại số; năng lực suy luận toán học, khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Đại lượng và 

đo đại lượng

Giúp SV có kiến thức về nội dung  đại lượng và đo đại lượng. Các đại lượng trong chương trình tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Phương pháp 

dạy học toán ở 

Tiểu học 

Trang bị cho SV những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, nội dung và hệ thống các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm 

tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học ; thực hành dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán ở Tiểu học; 

hoạt động giải toán ở tiểu học; hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời 

giải bài toán.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Phương pháp 

dạy học giải 

toán ở Tiểu học 

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; thực hành giải toán ở tiểu học 3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III.

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)

Văn - Tiếng Việt & PPDHTV
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1 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam. Môn học có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối 

sống; giáo dục toàn diện nhân cách; đặc biệt là giáo dục cách ứng xử văn hóa trong môi trường nhà trường và xã hội đối với người học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Văn học dân 

gian Việt Nam

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Văn học thiếu 

nhi

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi – một bộ phận quan trọng trong nền văn học mỗi dân tộc. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tiếng Việt 1 Cung cấp cho sinh viên những tri thức lí thuyết cơ bản, hiện đại về dẫn luận ngôn ngữ học, về ngữ âm học và từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại. 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tiếng Việt 2 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  từ loại, vể câu, các cách liên kết câu để tạo thành đoạn văn, các biện pháp tu từ để dạy 

học môn Tiếng Việt ở tiểu học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

dạy học Tiếng 

Việt ở tiểu học 

1.

  Môn học cung cấp những kiến thức lý luận chung về PPDH Tiếng Việt ở tiểu học và phương pháp dạy học ba phân môn Tiếng Việt tiểu học: Học 

vần, Tập viết, Chính tả và trang bị kiến thức phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Phương pháp 

dạy học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và cách rèn luyện kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể 

chuyện, Tập làm văn.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Phương pháp 

bồi dưỡng học 

sinh có năng 

khiếu tiếng 

Việt - Văn học. 

Cung cấp cho người học những căn cứ, cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng hứng thú, vốn sống cho học sinh; cung cấp các biện pháp bồi dưỡng hứng 

thú, vốn sống, các phạm vi kiến thức cần bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu tiếng Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn

9 Phát triển ngôn 

ngữ cho học 

sinh tiểu học 

trên bình diện 

ngữ âm

Môn học giúp người học nhận thức được vai trò của ngữ âm với các bộ phận của ngôn ngữ, ý nghĩa thực tiễn của ngữ âm đối với việc dạy đọc (chính 

âm), dạy viết (chính tả). Vấn đề chuẩn hóa phát âm, thống nhất chính tả, xây dựng chữ viết và cải tiến chữ viết.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Ngôn ngữ học 

đại cương

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, khái quát nhất và phổ biến nhất về ngôn ngữ học nói chung làm cơ sở để sinh viên tiếp nhận các kiến thức 

tiếp theo về tiếng Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Từ Hán – Việt 

và sử dụng 

trong dạy học 

ở tiểu học

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt, đặc điểm của từ Hán Việt, các cách thức mượn từ Hán Việt, quan 

điểm chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng về mặt từ ngữ đối với khu vực từ Hán Việt.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiếng Việt 

thực hành

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề về đọc hiểu, về chữ viết, các kiểu chữ, chính tả, các kiểu bài văn ở Tiểu học, các kiến thức 

về hoạt động nghe và nói.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Văn học nước 

ngoài

Môn học giới thiệu nét tinh hoa của văn học châu Á, châu Âu, châu Mĩ... với những đỉnh cao, những tác gia, tác phẩm tiêu biểu góp phần làm nên

diện mạo của văn học thế giới. Môn học cũng nhằm giúp người học hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích, đánh giá…) các

văn bản văn học nước ngoài trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)
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14 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Tiếng Việt 1

Môn học trang bị một số kiến thức tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt  liên quan tới phương pháp dạy học ba phân môn Tiếng Việt tiểu học: Chính tả, 

Kể chuyện, Tập làm văn và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực dạy học kiến thức tiếng Việt.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Tiếng Việt 2

Môn học trang bị  một số kiến thức tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt  liên quan tới phương pháp dạy học hai phân môn Tiếng Việt tiểu học: Tập đọc, 

Luyện từ và câu và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tiếp nhận văn bản.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV.

1 Thực hành sư 

phạm 1

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học. 

- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học.

- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và nâng cao hứng 

thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên.

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Thực hành sư 

phạm 2

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong nhà trường tiểu 

học

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học

- Có thái độ đúng đắn đối với nghề;

- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động giáo dục

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Thực hành sư phạm 3Người học triển khai tập giảng các môn: Toán, Tiếng Việt, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Thực tập sư 

phạm 1

Người học thực tập công tác giáo viên chủ nhiệm tại trường tiểu học 3 HK5 Theo quy chế TTSP

5 Thực tập sư 

phạm 2

Người học thực tập công tác giảng dạy tại trường tiểu học 4 HK7 Theo quy chế TTSP

Các học phần thực hành, thực tập

1284



13.2 Thạc sĩ Giáo dục học (Bậc tiểu học)

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG      

1 Triết học 1. Kiến thức:

 Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học 

Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối 

cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các 

vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của 

cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Ngoại ngữ 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ 

có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau: Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 

theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo; Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến 

của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội 

thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó khăn; Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn 

giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông 

tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau; Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài 

quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông 

tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự 

giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.
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3 CT, 

PP&KNDH HĐ
1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

B.

I. 

4 Phương pháp 

NC khoa học 

GD

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể đạt được:

* Về kiến thức:	

	Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu cầu cơ bản 

trong NCKH giáo dục.

* Về kỹ năng:

	Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục.

* Về thái độ:

Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng  trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Tâm lí học 

giáo dục

Mục tiêu cơ bản của môn học là:

- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay.

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay.

- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.

Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và thực hành trong công việc hàng ngày. 

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan

- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp

- Học hợp tác và phát triển giá trị.

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo trong nước và 

nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 

nghiệp giáo 

viên

* Về kiến thức: 

1)	Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn đầu ra, 

mô hình ‘nghiên cứu bài học’

2)	Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên

3)	Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực

* Về kỹ năng: Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm 

-	Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm

-	Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’

-	Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’

* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên

-	Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân

-	Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ

Các môn cơ sở bắt buộc
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II.

7 Chuẩn giáo 

dục và Lí 

thuyết chương 

trình giáo dục

1. Nhận diện được triết lí hiện đại về chuẩn và chương trình giáo dục.

2. Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm chuẩn và chương trình giáo dục.

3. Áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tế

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Văn hóa nhà 

trường hiện đại

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường.

Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr-ường.

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Giáo dục so 

sánh

Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; các

nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Thiết kế dạy 

học và hoạt 

động giáo dục 

ngoài môn học

*Về tri thức

Học viên nắm được lí luận về thiết kế dạy học và thiết kế hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp giáo dục ngoài 

môn học ở trường tiểu học.

*Về kĩ năng

	Có kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học

	Kĩ năng đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học

* Về thái độ

Thái độ quan tâm đến các vấn đề xã hội ở thế giới và Việt Nam để có thể cập nhật và thay đổi nội dung hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường 

tiểu học. Tích cực sử dụng hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học như một cách thức trải nghiệm để phát triển kĩ năng sống cũng như 

các năng lự cốt lõi cho học sinh tiểu học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Đánh giá trong 

giáo dục tiểu 

học theo tiếp 

cận năng lực

Kết thúc môn học, học viên có thể:

	(1) Trình bày được ý nghĩa của việc nghiên cứu hoạt động đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học ; xu thế đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu 

học theo quan điểm đánh giá năng lực.

	(2) Xác định được các tiêu chí đánh giá và chuẩn đánh giá năng lực phù hợp với học sinh tiểu học ; nhận biết được phương thức đánh giá năng lực 

học sinh.

	(3) Trình bày được quy trình đánh giá kết quả học tập môn học theo quan điểm đánh giá năng lực người học ; Thiết kế được công cụ đánh giá năng 

lực môn học để đánh giá kết quả học tập của HS tiểu học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

C.  CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

I.  Các môn chuyên ngành bắt buộc

12 Cơ sở ngôn 

ngữ học của 

dạy học Tiếng 

Việt tiểu học

Kiến thức: nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa khoa học cơ bản và khoa học sư phạm.

- Kĩ năng: nâng cao kĩ năng phân tích chương trình và sách giáo khoa môn Tiếng Việt.

- Các mục tiêu khác: bồi dưỡng tình cảm yêu quý tiếng Việt, người học có thái độ tich cực khi dạy môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Các môn cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 5 học phần sau)
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13 Cơ sở khoa 

học của dạy 

toán tiểu học

Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa khoa học cơ bản và khoa học sư phạm.

 Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng phân tích chương trình và sách giáo khoa môn toán ở Tiểu học.

 Các mục tiêu khác: Bồi dưỡng tình cảm yêu nghề dạy học, người học có thái độ tích cực khi dạy môn Toán cho học sinh tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Giáo dục khoa 

học ở tiểu học

Kết thúc học phần người học có các kiến thức, kĩ năng:

- Nắm vững cơ sở khoa học của việc giáo dục tri thức khoa học tích hợp (con người và sức khỏe, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) cho học sinh 

tiểu học.

- Những định hướng đổi mới giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học.

- Thiết kế và tổ chức giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học theo các định hướng đổi mới.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Giáo dục kĩ 

năng học tập 

cơ bản ở tiểu 

học

* Về tri thức

Nhận biết, hiểu đúng những kĩ năng học tập cơ bản, đặc biệt là những kĩ năng có vai trò quan trọng ở tiểu học, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, biện 

pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học, cách thức thực hiện chúng hiệu quả trong hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.

* Về kĩ năng 

- Thực hiện được việc thiết kế một số biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học.

- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ.

* Về thái độ

Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được nhiệm vụ giáo dục kĩ năng học tập trong nhà trường tiểu học, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ này trong quá trình dạy học của mình.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II. Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 10 học phần sau)

16 Giáo dục giá 

trị và kĩ năng 

sống ở tiểu học

*Về tri thức

Học viên nắm được lí luận về giá trị và giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp giáo dục giá trị sống và kĩ năng 

sống ở trường tiểu học.

*Về kĩ năng

	Có kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống và giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học

	Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống ở trường tiểu học

* Về thái độ

Thái độ tích cực đối với cuộc sống, luôn bản lĩnh và vững vàng trước thách thức. Đặc biệt hơn, môn học giúp cho học viên nhận ra giá trị đích thực 

của việc giáo dục và phát triển con người là hình thành và trang bị những giá trị sống và kỹ năng sống.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Phát triển tư 

duy toán học 

của học sinh 

qua dạy học 

Toán

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên ngành về rèn luyện và phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học toán nói chung và trong quá 

trình dạy học Toán ở tiểu học nói riêng. Học viên thấy rõ sự cần thiết rèn luyện tư duy trong quá trình dạy học môn toán; biết được một số biện pháp 

thực hành rèn luyện và phát triển năng lực tư duy và tính sáng tạo cho người học trong khi dạy học toán. Từ đó học viên có kĩ năng thực hành thiết kế 

các hoạt động học tập nhằm kích thích quá trình tư duy và tính sáng tạo của học sinh trong học toán ở tiểu học. *Về tri thức

Học viên nắm được lí luận về giá trị và giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp giáo dục giá trị sống và kĩ năng 

sống ở trường tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Phát triển kĩ 

năng tiếp nhận 

và tạo lập ngôn 

bản

Giúp học viên Nắm vững những tri thức lí thuyết cơ bản, hiện đại về ngôn bản.

Vận dụng những vấn đề lí thuyết về ngôn ngữ và lời nói, về ngôn bản để phát triển kĩ năng tiếp Nhận và tạo lập ngôn bản cho học sinh Tiểu học.

yêu Tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Tiếng Việt ở 

tiểu học

Kiến thức: Hiểu được những nội dung cơ bản của việc phát triển kỹ năng dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học, bao gồm: phát triển kỹ năng dạy Tập 

đọc, phát triển kỹ năng dạy Kể chuyện, phát triển kỹ năng dạy Luyện từ và câu, phát triển kỹ năng dạy Chính tả, phát triển kỹ năng dạy Học vần. 

Kỹ năng: củng cố và phát triển các kỹ năng dạy học nói chung và kỹ năng dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học nói riêng.

Các mục tiêu khác: Có ý thức rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Phát triển kĩ 

năng làm văn 

cho học sinh 

tiểu học

      - Kiến thức:Hiểu được những nội dung cơ bản của việc phát triển kỹ năng dạy học Tập làm văn ở trường Tiểu học, cụ thể là việc ứng dụng các kỹ 

năng dạy học hiện đại (kỹ năng gây hứng thú, động cơ học tập; kỹ năng tổ chức hoạt động học tập ở người học; kỹ năng sử dụng các phương pháp, 

phương tiện dạy học mới…) vào tổ chức dạy học hai kiểu bài lý thuyết và bài thực hành tập làm văn.

       - Kỹ năng:củng cố và phát triển các kỹ năng dạy học nói chung và kỹ năng dạy học Tập làm văn ở Tiểu học nói riêng.

       - Các mục tiêu khác :Tăng cường ý thức rèn luyện, phát triển các kỹ năng dạy học Tiếng Việt và kỹ năng dạy học Tập làm văn nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

đọc hiểu ở tiểu 

học

 Học viên có hệ thống kiến thức cập nhật, hiện đại về đọc hiểu và phương pháp phát triển kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học.

 Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được trang bị vào giảng dạy ở Tiểu học.

Có thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu thích, say mê với môn học cũng như với nghề dạy học.

HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Phát triển kĩ 

năng dạy học 

Toán tiểu học 

Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về hệ thống cấu trúc kĩ năng dạy học và liên hệ trong dạy học môn toán ở tiểu học. 

 Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng dạy học toán cho học viên ngành giáo dục tiểu học.

Các mục tiêu khác: Bồi dưỡng tình cảm yêu nghề dạy học, người học có thái độ tích cực khi dạy môn Toán cho học sinh tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Kĩ năng dạy 

học tích hợp 

môn Khoa học 

ở tiểu học

Kết thúc học phần người học có các kiến thức, kĩ năng:

- Nắm được các vấn đề cơ bản về lí luận của dạy học tích hợp ở tiểu học, bao gồm: khái niệm, bản chất và đặc điểm của dạy học tích hợp, các hình 

thức tích hợp trong dạy học ở tiểu học.

- Thiết kế bài học tích hợp.

- Tổ chức dạy học tích hợp.

- Đánh giá trong dạy học tích hợp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Bồi dưỡng học 

sinh giỏi toán 

ở tiểu học 

Giúp học viên:

 a) Có những hiểu biết về tình trạng học sinh yếu kém:

	+ Những nguyên nhân

	+ Những thiếu sót, sai lầm phổ biến của HS học kém toán

	+ Các biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng HS học kém toán

b) Có những hiểu biết về đối tượng học sinh khá giỏi:

	+ Những biểu hiện của HS khá giỏi bộ môn toán

	+ Những vấn đề về phát hiện và bồi dưỡng HS khá giỏi. Bước đầu biết vận dụng trong thực tiễn dạy học tại nhà trường tiểu học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Bồi dưỡng học 

sinh giỏi tiếng 

Việt ở tiểu học

Người học có khả năng xây dựng chuẩn năng lực HSG Văn –Tiếng Việt ở tiểu học, từ đó biết xây dựng chương trình, lập các phương án thực hiện 

chương trình, đề xuất các biện pháp, hình thức tổ chức dạy học, tạo những tác động sư phạm đạt hiệu quả cao.cho hoạt động bồi dưỡng HSG 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13.3

1 Các phương 

pháp và kĩ 

thuật dạy học 

tích cực trong 

nhà trường tiểu 

học

Trang bị quan điểm nghiên cứu, phương pháp luận tiếp cận vấn đề phương pháp, kĩ thuật dạy học trong giáo dục và giáo dục tiểu học. Củng cố, bổ 

sung, phát triển, nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực cho người học.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Giáo dục kĩ 

năng học tập 

cơ bản ở tiểu 

học

* Về tri thức

Nhận biết, hiểu đúng những kĩ năng học tập cơ bản, đặc biệt là những kĩ năng có vai trò quan trọng ở tiểu học, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, biện 

pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học, cách thức thực hiện chúng hiệu quả trong hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.

* Về kĩ năng 

- Thực hiện được việc thiết kế một số biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học.

- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ.

* Về thái độ

Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được nhiệm vụ giáo dục kĩ năng học tập trong nhà trường tiểu học, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ này trong quá trình dạy học của mình.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Dạy học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học theo quan 

điểm giao tiếp.

Trang bị cho người học những cơ sở khoa học của việc dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học theo quan điểm giao tiếp. Đồng thời hình thành, phát 

triển ở người học kỹ năng thiết lập quy trình dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp từ việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung cho đến tổ 

chức dạy học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Ngữ dụng học Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về ngữ dụng học và kĩ năng phân tích những bình diện của ngữ dụng học biểu hiện trên những đơn 

vị lời nói cụ thể. Qua đó, bồi dưỡng ý thức vận dụng các kiến thức về ngữ dụng học vào việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Lý thuyết lịch 

sự và lịch sự 

trong giao tiếp 

Tiếng Việt

Trang bị cho người học những hệ thống tri thức chuyên sâu về lý thuyết lịch sự và các phương tiện ngôn ngữ có khả năng biểu thị tính lịch sự trong 

giao tiếp tiếng Việt. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh có thể tổ chức dạy học, đánh giá các nội dung và phương pháp dạy học có liên quan như các bài 

về nghi thức lời nói, các bài về tổ chức cuộc họp, giới thiệu tổ, lớp, trường em, các bài liên quan đến hội thoại trong sách giáo khoa tiếng Việt.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Bồi dưỡng 

năng lực cảm 

thụ văn học 

cho học sinh 

tiểu học

Phát triển năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là năng lực cảm thụ thơ văn cho học sinh tiểu học. Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao năng lực tiếp 

nhận các loại văn bản nghệ thuật cho học sinh tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tiến sĩ Giáo dục học (Bậc tiểu học)
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7 Phát triển năng 

lực tiếp nhận – 

hồi đáp các 

loại văn bản 

trong sách giáo 

khoa tiếng Việt 

Tiểu học

Bổ sung, phát triển và nâng cao ở người học những hiểu biết về các loại văn bản và năng lực tiếp nhận - hồi đáp các loại văn bản trong chương trình, 

SGK Tiếng Việt bậc tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Phát triển tư 

duy lô gíc cho 

học sinh tiểu 

học

Giúp nghiên cứu sinh hệ thống những kiến thức về lôgíc toán và cấu trúc lôgíc của môn toán ở tiểu học.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển tư duy lôgíc trong dạy và học toán.

Có khả năng đề xuất biện pháp hình thành và phát triển tư duy lôgíc cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học toán ở tiểu học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phát triển 

chương trình 

môn toán tiểu 

học ở Việt Nam

Giúp nghiên cứu sinh nắm được một cách hệ thống quá trình phát triển chương trình môn toán bậc tiểu học ở Việt Nam qua từng giai đoạn.

Trên cơ sở nắm được mục tiêu, nội dung chương trình của từng giai đoạn, NCS nắm được chiến lược đổi mới giáo dục của nước ta qua từng giai 

đoạn.

Phân tích để rút ra những ưu điểm của chương trình môn toán tiểu học hiện hành, để từ đó có thể đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu 

quả chương trình đó.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Đổi mới 

phương pháp 

dạy học Toán 

ở tiểu học

Sau khi học xong học phần này nghiên cứu sinh cần đạt được:

- Tiếp cận với cá quan điểm và cơ sở lí luận của đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học. Hiểu một cách hệ thống các vấn đề lý luận về đổi mới 

phương pháp dạy học toán ở tiểu học.

- Hiểu được thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học ở tiểu học và những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học, đặc biệt đối với 

môn toán.

- Có được các phương hướng trong việc vận dụng vào luận án nhằm cập nhật các vấn đề nghiên cứu.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Phát huy tính 

tích cực của 

học sinh trong 

dạy học Toán 

ở tiểu học

Giúp học sinh nghiên cứu sinh hiểu biết sâu sắc các cơ sở tâm lí - giáo dục hiện đại của các phương pháp dạy học toán.

Có tầm nhìn khái quát về các biện pháp tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học toán.

Tạo cơ sở lí luận cho nghiên cứu sinh nghiên cứu luận án có liên quan đến lĩnh vực tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong môn Toán ở 

tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Hình thành và 

phát triển trí 

tưởng tượng 

không gian cho 

học sinh tiểu 

học thông qua 

dạy học các 

biểu tượng 

hình học

Có sự hiểu biết vững chắc về quá trình hình thành và phát triển trí tưởng tượng không gian của học sinh tiểu học trong quá trình dạy học.

Hiểu sâu sắc mối liên quan giữa các biểu tượng hình học, các hoạt động hình học ở tiểu học với những kiến thức của cơ sở toán học có liên quan.

Giúp NCS có cái nhìn khái quát về các vấn đề dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học (quan điểm, nội dung, phương pháp, cách tổ chức các hoạt 

động hình học).

Giúp nghiên cứu sinh có tầm nhìn rộng và sâu về vị trí vai trò của các yếu tố hình học ở bậc tiểu học, nội dung cùng phương pháp dạy học thích hợp 

chuẩn bị cho học sinh tiểu học học hình học có hệ thống ở cấp trên và ra đời phục vụ xã hội.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Đồ dùng dạy 

học ảo

Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đồ dùng dạy học tiểu học, đặc biệt là các đồ dùng dạy học ảo nhờ phương tiện công nghệ thông tin. 

 Kỹ năng: Trang bị những kĩ năng cơ bản để nghiên cứu, nắm được các mô hình ứng dụng liên quan đến đồ dùng dạy học ảo.

 Các mục tiêu khác: hình thành thái độ đúng đắn trong học tập học phần.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Định hướng 

nghiên cứu và 

sử dụng dạy 

học chương 

trình hoá ở tiểu 

học

Mục tiêu về kiến thức: Yêu cầu người học nắm được nguồn gốc sự ra đời và quá trình hình thành lí thuyết hành vi, cũng như phân loại hành vi; Có 

hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực hành vận dụng các cách tiếp cận dạy học chương trình hoá thông qua các học phần ở tiểu học như: Toán, Luyện từ 

và câu (Tiếng Việt), Khoa học và các môn Địa lí và Lịch sử... có sử dụng các phần mềm hỗ trợ của ICTs

Mục tiêu về kĩ năng: Từ nền tảng đó đi sâu nghiên cứu phương pháp dạy học chương trình hoá với dạy học đường thẳng và dạy học phân nhánh.

Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ tích cực đối với dạy học và tìm hiểu các phương pháp dạy học ở tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Đánh giá nội 

dung dạy học 

tiểu học dưới 

góc độ lí luận 

dạy học hiện 

đại

Mục tiêu về kiến thức: Yêu cầu người học nắm được nguồn gốc sự ra đời và quá trình hình thành hệ thống lí thuyết xây dựng NDDH nói chung và 

NDDH tiểu học nói riêng; Có hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực hành vận dụng các thành phần của NDDH thông qua các học phần ở tiểu học như: 

Toán, Luyện từ và câu (Tiếng Việt), Khoa học và các môn Địa lí và Lịch sử, Đạo đức...

Mục tiêu về kĩ năng: Từ nền tảng đó đi sâu nghiên cứu đặc điểm và nội dung cơ bản của NDDH tiểu học.

Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ tích cực đối với dạy học và tìm hiểu các nội dung dạy học ở tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Giáo dục đạo 

đức cho học 

sinh tiểu học 

dưới góc độ lí 

luận dạy học 

hiện đại

Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững cơ sở lí luận của việc giáo dục đạo đức qua dạy học các học phần khác nhau ở tiểu học. 

Mục tiêu về kĩ năng: Có kĩ năng thiết kế một số tiết học tích hợp nội dung giáo dục đạo đức qua dạy học một số học phần ở tiểu học. 

Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ đúng đắn đối với quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nói chung và việc giáo dục đạo đức thông 

qua các học phần ở tiểu học nói riêng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Một số vấn đề 

lí luận của việc 

sử dụng các 

phương tiện kĩ 

thuật dạy học ở 

tiểu học

Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững cơ sở lý luận về phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại ở tiểu học.

Mục tiêu về kĩ năng: Sử dụng thành thạo và linh hoạt các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học ở tiểu học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14.1 Ngành Cử nhân  Sư phạm Ngữ văn (Áp dụng cho K44)

STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ

Lịch 

trình 

giảng 

dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I 22

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14. Khoa Ngữ văn

Khối kiến thức đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1295



7 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1/HK

2

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10  Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1304



Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.1 8

13 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng của văn 

hóa; Loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; 

Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và đặc trưng nổi bật trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính 

sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa Việt Nam nói 

riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi trường với các công việc khác 

nhau.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ 

gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn 

hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn 

tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
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14 Mỹ học đại 

cương

1. Kiến thức

SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu của mỹ học 

trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này; Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác 

thẩm mỹ và đặc tính chung của nó; Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng 

thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này; Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc 

và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt; Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng 

của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội 

và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá sức mạnh riêng 

của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ

 Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình; Bồi đắp tình yêu đối 

với nghề nghiệp; Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của 

văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ 

thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh; Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết 

thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Văn bản Hán 

Nôm

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ dạy những 

tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám 

phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học; Giải quyết vấn đề học tập; Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành; 

Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản Nôm, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản 

Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học 

Ngữ văn có liên quan; Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và 

khơi dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến thức về 

chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông; Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ 

gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng Việt.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Cơ sở ngôn 

ngữ học

Kết thúc môn học, sv cần đạt được:  

1. Kiến thức

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học những khái 

niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

2. Kĩ năng

  Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc giảng dạy tiếng Việt cho học sinh. 

Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học  kĩ năng tổ chức dạy học theo quan điểm hệ thống, kết hợp với dạy học theo quan điểm giao tiếp.

3. Thái độ

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập

 -  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng không bình thường trong ngôn ngữ 

 -  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi 

dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4. Năng lực

 -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao 

tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học 

kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II.2 62

Bắt buộc 44

17 Văn học dân 

gian Việt Nam 

và định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện, tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

- Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giảng dạy văn học dân gian trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành
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18 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

X đến hết

thế kỷ XIX và 

định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam (các khái niệm chung, các tiền đề cho sự ra đời, tiến trình và đặc trưng của văn học 

trung đại…)

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ 

XIX.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Văn học Việt 

Nam từ đầu 

thế kỷ XX đến

1945 và định 

hướng tiếp 

nhận

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1.1. Kiến thức

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, 

thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn này.

- Sinh viên có được kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu.

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các hướng nghiên cứu, học tập, giảng dạy văn học giai đoạn này ở các bậc học trên và ở nhà trường phổ thông 

1.2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

1.3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên trong 

tương lai.

1.4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học

- Năng lực kiểm tra, đánh giá.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Văn học Việt 

Nam từ 1945 

đến 1975 và

định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học 

dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu văn hóa - văn học.

1.2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về nội dung kiến thức văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 được giảng dạy ở trường PT.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo 

1.3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt.

1.4.Năng lực:

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Văn học Việt 

Nam  từ 1975 

đến nay và

định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học Việt Nam sau 1975

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và 

trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay. 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về kiến thức văn học Việt Nam sau 1975 được giảng dạy ở trường PT.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4. Năng lực:

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Văn học 

phương Đông 

và định 

hướngtiếp nhận

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) từ cổ đại đến hiện đại.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Đông.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của Phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản), đặc biệt là 

những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của văn học 

Phương Đông, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Phương Đông trong nhà trường

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Văn học Nga 

và định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế kỷ XIX và 

XX. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về một số tác giả, tác phẩm  tiêu biểu ở hai thế kỷ này, đặc biệt là những tác giả, tác phẩm được lựa chọn giảng dạy 

trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX, đặc biệt các tác gia, tác phẩm có 

mặt trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm văn học Nga, hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm hiểu văn hóa 

Nga qua tác phẩm văn học,… đáp ứng yêu cầu năng lực giáo viên phổ thông.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Văn học Nga là một nền văn học có rất nhiều ảnh hưởng đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung. Cần 

gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó 

có sự liên hệ với văn học dân tộc.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Văn học 

phương Tây, 

Mỹ La tinh và 

định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Nguyên lý lý 

luận văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái ý thức xã hội 

khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính khuynh hướng của văn học, vấn 

đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng trong tiếp nhận văn học…

- Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học.

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ thông nói 

riêng. 

- Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… 

thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn học.

3.Thái độ

Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính thì với việc 

tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, cái nhìn 

cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính khoa học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Tác phẩm văn 

học và thể loại 

văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; thấy được sự 

khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được vai trò, chức năng và mối 

quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn từ, nhân vật…

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều quan trọng 

nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi thể loại văn học (thơ trữ 

tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…).

2. Kĩ năng

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường phổ thông. 

Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong trường phổ thông.

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ văn ở phổ 

thông.

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành năng lực nghiên 

cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có 

chất lượng cao ở trường phổ thông. 

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức này thành 

phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể loại trong nhà trường 

phổ thông.

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết như: kĩ năng 

truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; kĩ năng tổ chức hoạt 

động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho 

học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh viên có năng 

khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm những năng lực quan trọng khác như hợp 

tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ thông…

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Tiến trình văn 

học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức :

- Cung cấp  hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn học, phong 

cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong tiến trình văn học.

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật trên thế giới 

như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp phần định hình tri thức về 

sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư duy nghệ thuật. Môn học đồng thời 

giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa văn học châu Âu và văn học Việt Nam. 

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng 

qua lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo...

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển.

- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề (vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn và nghệ thuật), năng lực sáng tạo 

(hình thành và kết nối các ý tưởng mới để tiếp nhận bài học một cách hiệu quả), năng lực giao tiếp (rèn luyện các kỹ năng sư phạm, phát huy năng 

lực giao tiếp sư phạm trong giảng dạy...)

- Bồi dưỡng năng lực dạy học và năng lực hoạt động xã hội (giúp người học có cảm xúc, thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, biết vận dụng tri thức về trào 

lưu văn học để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học Ngữ văn, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả, vận dụng trong các hoạt động 

báo chí, phê bình, sáng tác văn nghệ…)

- Kĩ năng phân kì lịch sử văn học từ đó ứng dụng vào giảng dạy các bài giảng văn học sử ở nhà trường phổ thông.

- Kĩ năng phân tích các tác phẩm thuộc từng trào lưu theo đặc trưng về nguyên tắc sáng tạo. Từ đó có khả năng soạn giảng các tác phẩm ứng với từng 

trào lưu đó

3.Thái độ

- Hình thành thái độ sống cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, có cái nhìn phê phán với các hiện tượng xấu, hình thành lý tưởng cho thế hệ trẻ. Đồng thời 

môn học cũng góp phân kích thích tư duy sáng tạo, khát khao đi tìm cái mới trong nghệ thuật và văn học

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Ngữ âm tiếng 

Việt

   Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ 

âm để lí giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng. 

2.Về kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng 

chuẩn mực ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của ngữ âm và chữ 

viết trong hoạt động giao tiếp.

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Về năng lực:

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Từ vựng - ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng. 

2.Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc giảng dạy từ tiếng Việt cho học sinh. Bên 

cạnh đó, môn học còn hướng dẫn người học biết sử dụng phương pháp hệ thống động vào hoạt động dạy học từ tiếng Việt.

3.Về thái độ:

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học)

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ 

chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm hệ thống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ngữ pháp 

tiếng Việt và 

Ngữ dụng học

1. Kiến thức

-  Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích) 

theo quan điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba bình diện nghiên cứu câu, 

mạch lạc và liên kết trong văn bản - diễn ngôn.

-  Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, lí thuyết lập luận cũng như các quy tắc giao tiếp, nghĩa 

tường minh và nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ, các kiểu hành vi ngôn ngữ...

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ năng nhận 

diện, phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc trong văn bản - diễn ngôn.

-  Có kĩ năng nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, các kiểu hành vi ngôn ngữ, phân biệt được tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm ẩn 

nghĩa trong câu, phân tích được cách tổ chức lập luận cũng như các quy tắc được sử dụng trong giao tiếp. 

3. Thái độ

-  Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng 

của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của ngữ dụng học, một phân ngành mới của ngôn ngữ học đang được phát triển mạnh trên thế giới, 

trong việc nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và trong việc nghiên cứu tiếng Việt nói riêng. Từ đó, có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, 

thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong  văn bản.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm giao tiếp.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Phong cách 

học tiếng Việt

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ 

tiếng Việt.

2.Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các 

phong cách ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của 

ngôn ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

4.  Về năng lực:

 -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao 

tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), năng lực cảm thụ văn học. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Tiếng Anh 

chuyên ngành

SV cần đạt:

1. Kiến thức.

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những kiến thức cơ 

bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Họ có khả năng 

giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 số kiến thức chuyên ngành, có hệ 

thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực văn học.

2. Kỹ năng.

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được một số đoạn 

trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới.

3. Các mục tiêu khác.

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, 

tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách 

nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 25

Tự chọn 1: Chuyên đề Văn học Việt Nam (Chọn 3 trong số 8 môn học sau) 6

33 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

dân gian Việt 

Nam ở trường 

trung học phổ 

thông

(TCBB)

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn học dân gian, các văn bản văn học dân gian trong chương trình trung học phổ thông, bao gồm tác phẩm văn 

học dân gian Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích văn học dân gian nước ngoài.

- Bổ sung kiến thức lí thuyết đọc hiểu văn bản văn học và vận dụng linh hoạt trong việc thực hành đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

- Nâng cao kĩ năng “tự đọc”, tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Thấy được vai trò, ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

Việt Nam 

trung đại ở 

trường trung 

học phổ thông

(TCBB)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

Có kiến thức về các văn bản tác phẩm được giảng dạy trong chương trình phổ thông (tác giả, xuất xứ, đặc sắc nghệ thuật…)

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận tác phẩm văn học trung đại

- Kĩ năng giảng dạy văn học trung đại

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học 

- Năng lực giảng dạy 

- Năng lực hợp tác 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

Việt Nam hiện

đại ở trường 

trung học phổ 

thông

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức: 

- SV cần nắm vững kiến thức đọc - hiểu tác phẩm văn học theo đặc trưng môn học, đặc trưng thể loại; nắm vững Chương trình Văn học Việt Nam 

hiện đại ở PTTH.

- Môn học sẽ trang bị cho SV kiến thức cơ bản về những tác phẩm, đoạn trích của văn học Việt Nam hiện đại ở PTTH, giúp người học có những tri 

thức về môn học, chủ động với việc dạy học phần văn học Văn học Việt Nam hiện đại ở THPT, chủ động tiếp cận với nghề.

2. Kĩ năng: 

- Môn học sẽ rèn luyện cho SV các kĩ năng dạy học đọc - hiểu văn bản văn học với trọng tâm là đọc - hiểu các văn bản văn học Việt Nam hiện đại ở 

PTTH.

- Sinh viên thực hành thiết kế các bài soạn dạy đọc - hiểu, tổ chức các hoạt động đọc - hiểu văn bản văn học hiện đại Việt Nam ở PTTH.

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh văn bản .

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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36 Tìm hiêu tác 

phẩm văn học 

chữ Hán ở

nhà trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn… từ đó có thể đi sâu tìm tòi, 

nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác phẩm Hán văn được 

giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản (tra cứu từ ngữ, dịch nghĩa, sưu tầm và nhận xét các bản 

dịch thơ trên cơ sở đối chiếu với nguyên tác, đặt văn bản các tác phẩm trong mối tương quan so sánh, bình luận, đánh giá giá trị của từng tác 

phẩm.…), từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn 

tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, có ý thức giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học (tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, sáng tác thơ Đường luật, ngâm thơ…)

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Thơ Nôm 

Đường luật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương diện lịch sử 

phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại. 

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ Nôm Đường 

luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh. 

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm Đường luật trong 

văn học Việt Nam trung đại.

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường.

3. Thái độ

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại .

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Truyện thơ 

Nôm trong văn 

học Việt Nam 

trung đại

1. Kiến thức

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về thể loại truyện thơ Nôm trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.

- Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm tiêu biểu của thể loại, từ đó có thể giảng dạy thuần thục các tác phẩm, đoạn trích trong chương 

trình Phổ thông.

2. Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện thơ Nôm trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.

- Nắm chắc đặc trưng thể loại.

- Có khả năng giảng dạy được các tác phẩm tiêu biểu, các đoạn trích của văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX cho học sinh phổ thông.

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực 

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, liên môn trong nhà trường Phổ thông. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về thể loại truyện thơ Nôm, SV có thể chủ động tiếp 

cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu cầu sáng tạo và đổi mới. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá: giúp SV có năng lực kiểm tra, đánh giá việc học tập, nghiên cứu môn học, đồng thời có thể kiểm tra, đánh giá đối với 

các đối tượng học tập khác.

- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, biết tổ chức hợp 

tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Truyện ngắn 

Việt Nam 

1930-1945

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, thành 

tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này.

- Sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu.

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên trong 

tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhớm

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Thơ Việt Nam 

sau 1975

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: các khái niệm, các luận điểm… liên quan đến thơ Việt Nam sau 1975.

- Giải thích được quy luật vận động của thơ Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tiếp nhận văn học.

- Năng lực dạy học 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực tự học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7Tự chọn 2: Chuyên đề Ngôn ngữ (Chọn 3trong số 8 môn học sau)
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41 Văn bản và kỹ 

năng tạo lập 

các kiểu văn

bản (TCBB)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức

    Trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về văn bản nói chung và những tri thức khái quát về các loại văn bản (gồm văn bản phân loại 

theo phương thức biểu đạt và văn bản phân loại theo phong cách chức năng) và đặc điểm của các loại văn bản nói trên.

2. Kĩ năng

 -  Rèn luyện cho người học kĩ năng tạo lập văn bản; nâng cao năng lực giao tiếp bằng lời và giao tiếp bằng văn bản.

 -  Rèn luyện cho người học năng lực dạy học tích hợp.

 -  Qua hoạt động thực hành, môn học còn rèn cho người học một số thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, giải thích…

3. Thái độ

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các thao tác tạo lập văn bản.

 -  Có ý thức tự giác nâng cao nhận thức của bản thân về mọi vấn đề của đời sống (chính trị, lối sống, lập trường, quan điểm thẩm mĩ…).

 -  Nâng cao năng lực thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học), năng lực dạy học theo hướng tích hợp

-  Những năng lực đặc thù: Qua hoạt động tạo lập văn bản, môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù, đó là năng lực ngôn ngữ (bao 

gồm kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản (nói và viết); nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng lời và văn bản; nâng cao năng lực thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng 

ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Đọc hiểu văn 

bản từ góc độ 

ngôn ngữ

(TCBB)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức

Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan niệm và cách đọc hiểu văn bản.Đọc hiểu 

văn bản ở trường phổ thông.

2. Kĩ năng

Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích,  kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn bản.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực

Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả đọc hiểu văn 

bản.

 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Phát triển kĩ 

năng giao tiếp 

bằng tiếng

Việt

Kết thúc môn học, sv phải đạt được

1. Kiến thức

Khái quát những tri thức khoa học và hệ thống về giao tiếp, vai trò, mục đích, ý nghĩa của giao tiếp, thấy được các nhân tố chi phối một sự kiện giao 

tiếp, sự can thiệp của yếu tố giới trong giao tiếp và cách lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp có hiệu quả.

2. Kĩ năng

Giúp người học có kĩ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, kế hoạch giao tiếp và làm chủ các tình thế giao tiếp trong môi trường sư phạm cũng như 

ngoài xã hội.

3. Thái độ

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập

- Trách nhiệm học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực

Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong giao 

tiếp bằng tiếng Việt.. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Hành vi ngôn 

ngữ và việc sử 

dụng hành vi 

ngôn ngữ trong 

truyện ngắn 

Việt Nam

giai đoạn 1930-

1945

Kết thúc môn học. sv phải đạt được: 

1. Kiến thức

Nắm được những tri thức lý luận cơ bản về lí thuyết hành vi ngôn ngữ và thấy được hiệu quả của việc sử dụng các hành vi ngôn ngữ trong truyện 

ngắn Việt Nam hiện đạigiai đoạn 1930-1945.  

2. Kĩ năng

Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc phân tích truyện ngắn. Bên cạnh đó biết cách lí giải sự xuất hiện của các hành vi ngôn ngữ trong 

một số truyện ngắn tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 1930-1945. 

3. Thái độ

Có ý thức sử dụng chuẩn mực và sáng tạo các hành vi ngôn ngữ trong tiếp nhận cũng như trong tạo lập văn bản. Bên cạnh đó rèn luyện khả năng tự 

học, tự nghiên cứu và thái độ yêu quý tiếng Việt cho sinh viên.

Có thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập

4. Năng lực

Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năngphân tích văn bản thông qua các tác phẩmtruyện 

ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Tiếng Việt 

thực hành

Kết thúc môn học, sv phải đạt được: 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng 

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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46 Tiếng Việt cho 

người nước 

ngoài

Kết thúc môn học, sv đạt được:    

1. Kiến thức 

-  Hiểu được mục đích, nhiệm vụ, các thao tác cần có trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

-  Nắm được những kiến thức ngôn ngữ học về tiếng Việt và tri thức văn hóa của người Việt vào giảng dạy. 

-  Nắm được các lĩnh vực cần giảng dạy cho người nước ngoài khi học tiếng Việt: cách phát âm, giao tiếp của người Việt, các chủ đề cần đưa vào 

giảng dạy nhằm giúp người học có thể nhanh chóng nắm bắt được tiếng Việt và ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày một cách hiệu quả nhất .

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng kiến thức ngôn ngữ học để truyền đạt cho người nước ngoài những tri thức về tiếng Việt.

-  Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách nhanh 

chóng và hiệu quả. 

-  Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

-  Biết vận dụng một số tri thức văn hóa xã hội cơ bản để giải thích vấn đề ứng dụng ngôn ngữ.  

-  Biết nhận diện và chữa các lỗi của người nước ngoài khi học tiếng Việt: lỗi phát âm, lỗi dùng từ, lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

-  Bước đầu có thể thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo mục đích và thời lượng khác nhau.

3. Thái độ

-  Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. 

-  Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt.

-  Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), năng lực giao 

tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết của 

người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được những hiểu biết về phông 

văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Từ Hán Việt 

và việc giảng 

dạy từ Hán Việt

    Kết thúc môn học, sv phải đạt được: 

1 Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt, đặc điểm của từ Hán Việt, các cách thức mượn từ 

Hán Việt, quan điểm chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng về mặt từ ngữ đối với khu vực từ Hán Việt.

2 Kĩ năng: 

-  Kĩ năng nhận diện, mở rộng và sử dụng từ Hán Việt.

- Kĩ năng dùng từ Hán Việt đúng nghĩa, đúng chỗ, đúng kiểu cấu tạo, dùng từ Hán Việt trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về từ Hán Việt. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng từ Hán Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên 

cứu.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Ngôn ngữ đối 

chiếu

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho người học kĩ năng nhận diện những đặc điểm về ngữ âm, từ vưng - ngữ nghĩa và đặc biệt là  ngữ pháp tiếng Việt 

bằng cách đối chiếu với các ngôn ngữ khác. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và phương pháp đối chiếu ngôn ngữ, 

các đồng nhất và khác biệt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Giúp người học biết vận dụng kiến thức đã học để lí giải, phân 

tích các hiện tượng ngôn ngữ trong thực tế sử dụng. 

2. Kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các ngữ liệu ngôn ngữ và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ, kĩ năng sử dụng chuẩn mực tiếng 

Việt trong mọi lĩnh vực của hoạt động giao tiếp.

3. Thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu ngôn ngữ. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ 

đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực: hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng ngoai ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn 3: Chuyên đề Lý luận văn học (Chọn 3 trong số 8 môn học sau) 6

49 Tiếp nhận văn 

học và phương 

pháp tiếp nhận 

tác phẩm văn 

học (TCBB)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu như: Tiếp nhận văn học từ lý thuyết tiểu sử tác giả; từ lý thuyết xã hội học Mác-xít; từ 

lý thuyết thi pháp học; từ góc nhìn  văn hóa; từ lý thuyết ngôn ngữ học và ký hiệu học; từ lý thuyết nữ quyền… Ở mỗi phương pháp tiếp nhận này, 

sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề như: ý nghĩa của việc tiếp nhận; những đặc điểm; nguyên tắc của việc tiếp nhận; quy trình tiếp nhận.

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

2. Kĩ năng

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác (với giảng viên qua trao đổi bài học; với sinh viên khác qua làm việc nhóm…)

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học (qua các bài tập nhóm; bài tập cá nhân; bài tập lớn; đề tài nghiên cứu…)

- Rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học ngữ văn (dùng power point; mindmap trong các phần tiếp nhận dưới góc nhìn văn hóa, ký hiệu, 

biểu tượng…)

- Phát triển tư duy phản biện thông qua việc tranh luận về lịch sử tiếp nhận của một số hiện tượng văn học phức tạp.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, cầu thị trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Có ý thức làm chủ tư liệu để tiếp nhận những tri thức mới.

- Có ý thức độc lập, tự chủ, không lệ thuộc vào kinh nghiệm tiếp nhận của thế hệ trước khi tiếp nhận văn học.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

Năng lực kiểm tra, đánh giá 

Năng lực hợp tác

Năng lực tự học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật (TCBB)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật trong đời sống.

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm nhạc, các thể 

loại phổ biến…

- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc .

- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau.

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng của hình 

tượng trong nghệ thuật tạo hình.

- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng.

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo hình trong văn 

học.

- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật khác.

- Kỹ năng thuyết trình

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

4.  Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật

- Năng lực giáo dục

- Năng lực thích ứng hoàn cảnh

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

trong nhà 

trường phổ 

thông từ các 

phạm trù thẩm 

mĩ

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm văn học 

trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất.

- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học.

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học.

2. Kĩ năng

- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm 

văn học trong nhà trường.

- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là những tác 

phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng thuyết phục người khác

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ.

4  Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Tiếp nhận tác 

phẩm thơ trong 

trường THPT 

theo đặc trưng 

thi pháp thể 

loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề chung về thi pháp học và thi pháp thể loại.

- Nắm bắt được các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến chuyên đề.

- Hiểu và phân tích được các khái niệm cơ bản của thi pháp thơ như: quan niệm nghệ thuật về con người, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ 

thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, thể thơ... 

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại vào nghiên cứu văn học để học tập, nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm thơ ở trường phổ 

thông.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có thể vững vàng về kiến thức, tự tin hơn.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là cảm thụ thơ

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình thơ

- Năng lực giảng dạy thơ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Tiếp nhận tác 

phẩm truyện 

và kí trong 

trường THPT 

theo đặc trưng 

thi pháp thể 

loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học mang thi pháp và 

các phạm trù thi pháp.

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”.

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện.

- Hiểu được khái niệm về tác phẩm kí văn học; nhận thức được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm kí trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể 

loại.

- Nắm vững các bình diện tthi pháp của loại tác phẩm kí.

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện và thi pháp kí văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn 

học thuộc thể loại truyện và kí, nhất là các tác phẩm truyện và kí trong trường phổ thông.

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện và kí vào các giờ dạy môn Lý luận văn học ở phổ thông (ở những phần kiến thức có liên 

quan).

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm…

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Tiếp nhận tác 

phẩm kịch 

trong trường

THPT theo đặc 

trưng thi pháp 

thể loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại.

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm được trích dạy trong nhà trường. 

- Rèn luyện các kỹ năng sư phạm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. 

- Rèn luyện được một số kĩ năng khác như kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một 

sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

3. Thái độ

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trong nhà trường phổ thông. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về thi pháp thể loại, 

thêm hiểu những tác phẩm kịch được trích dạy từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này. Đây là tiền đề cần thiêt cho người giáo viên 

tương lai.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

Năng lực kiểm tra, đánh giá 

Năng lực hợp tác

Năng lực tự học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Tiếp cận văn 

học từ lý 

thuyết văn học 

so

sánh

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và điều kiện hình 

thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh.

- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so sánh và đặc 

điểm của từng loại hình đó.

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và các phương 

pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học 

thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới.

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh thấy được 

sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, khác biệt và sự giao thoa ảnh 

hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu và phê bình văn học, các hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội khác…

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Phê bình văn 

học và vấn đề 

thẩm bình

văn học trong 

nhà trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học.

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các loại cơ bản của 

phê bình văn học.

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường phái - phương 

pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê bình xã hội học mác xít, phê 

bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái…

- Hiểu được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của phê bình văn học đối 

với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học nói chung và đặc biệt là những tác 

phẩm văn học trong trường THPT nói riêng.

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn 

hơn theo thời gian.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Đọc hiểu các 

văn bản văn 

học phương

Đông ở nhà 

trường phổ 

thông (TCBB)

1. Kiến thức:

- Nắm được vị trí, vai trò của các tác giả, tác phẩm văn học phương Đông trong nhà trường phổ thông.

- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản văn học phương Đông trong nhà trường phổ thông.

- Đọc hiểu các văn bản trong mối liên hệ chặt chẽ giữa đoạn trích với tác phẩm, giữa tác phẩm được chọn giảng dạy với các tác phẩm khác của nhà 

văn, với trào lưu sáng tác, thời đại… để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho 

cuộc sống trong tương lai

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Đọc hiểu các 

văn bản văn 

học phương

Tây, Mĩ la tinh 

ở nhà trường 

phổ thông 

(TCBB)

1. Kiến thức

- Nắm được vị trí, vai trò của các tác giả, tác phẩm văn học Phương Tây và Mỹ Latinh trong nhà trường phổ thông.

- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản văn học Phương Tây và Mỹ Latinh trong nhà trường phổ thông.

- Đọc hiểu các văn bản trong mối liên hệ chặt chẽ giữa đoạn trích với tác phẩm, giữa tác phẩm được chọn giảng dạy với các tác phẩm khác của nhà 

văn, với trào lưu sáng tác, thời đại… để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho 

cuộc sống trong tương lai

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4: Chuyên đề Văn học nước ngoài (Chọn 03 trong 08 môn học sau)
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59 Tiểu thuyết 

phương Tây 

thế kỷ XIX

1. Kiến thức

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX nói riêng; 

các tiền đề cho sự bùng nổ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX; sự kế thừa và cũng như những đổi mới lớn lao của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ 

XIX để đi đến hoàn thiện thể loại; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tiểu thuyết gia tiêu biểu.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX và một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Tiểu thuyết 

Trung Quốc 

đương đại

1. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống tiểu thuyết Trung Quốc đương đại.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp cho văn học Trung Quốc của tiểu thuyết đương đại.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết đương đại Trung Quốc, đặc biệt là những tác gia 

và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường.

 2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu 

thuyết đương đại Trung Quốc, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm tiểu thuyết đương đại Trung Quốc trong nhà trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Văn học hậu 

hiện đại

1. Kiến thức

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu - Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh hưởng của nó 

đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới. 

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác phẩm tiêu 

biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Văn học dịch 

và lựa chọn 

văn bản văn

học dịch trong 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Namvà các văn bản văn học dịch trong 

chương trình Ngữ Văn phổ thông.

2. Kĩ năng

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu) các văn bản văn học dịch, đặc biệt là các văn bản văn học dịch trong chương trình Ngữ Văn 

phổ thông.

- Có khả năng lựa chọn văn bản dịch trong chương trình Ngữ Văn phổ thông qua việc tiếp nhận và xử lí thông tin từ việc nghiên cứu văn học dịch tại 

Việt Nam. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tình yêu, niềm say mê văn học dịch.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ thông.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Nghệ thuật 

truyện ngắn 

A.P.Sê-khốp

Kết thúc môn học, người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của nghệ thuật truyện ngắn A.Sêkhôp.

- Nắm được kiến thức cơ bản về truyện ngắn Người trong bao và việc giảng dạy tác phẩm này trong chương trình phổ thông. 

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa truyện ngắnNgười trong bao (chuyển thể kịch bản, dàn dựng kịch, nhập vai 

diễn,…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn Sêkhôp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Tiểu thuyết 

Nhật Bản

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng giải thưởng 

Nobel văn chương.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết  với văn học Nhật Bản và văn học thế giới.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết  Nhật Bản, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm 

được chọn giảng dạy trong nhà trường.

 2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích tác…) phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu 

thuyết Nhật Bản, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học tiểu thuyết Nhật Bản trong nhà trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III. 36

Bắt buộc 32

65 Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 

xuyên

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ

1337



66 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý 

học 1)

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất,

dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học,

giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Những  vấn  đề  

 chung  về  

giáo  dục  học

(Giáo dục học 

1)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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68 Tâm lý học sư  

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 

học 2)

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Lý luận dạy 

học và  lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 

2)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên:

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp); 

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ 

thông. 

2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục 

sau này.       

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. 

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề;

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1339



70 Môn Ngữ văn 

ở nhà trường 

phổ thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Có những kiến thức cơ bản về lí luận dạy học Ngữ văn từ mục tiêu, nhiệm vụ, hệ thống tri thức, quy luật của dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ 

thông

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bói cảnh mới

- Phân tích và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Ngữ văn ở trường phổ thông.... 

2. Kĩ năng

- Tổ chức dạy học môn Ngữ văn

- Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình môn Ngữ văn

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực sáng tạo trong quá trình học tập

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức đáp 

ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay

4. Năng lực

- Năng lực dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

- Năng lực phát triển chương trình môn học Ngữ văn

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Năng lực tự học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Phương pháp 

dạy học đọc 

hiểu văn bản

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

1. Kiến thức

- Hiểu được những tri thức lí luận cơ bản về văn bản, văn bản VH và hệ thống phương pháp tổ chức học sinh đọc hiểu các loại VB và VBVH trong 

trường THCS và THPT

- Trình bày được các PPDH đọc hiểu VB trong chương trình phổ thông và các hoạt động cơ bản trong giờ dạy từng kiểu bài; biết được cách tổ chức 

dạy học đọc hiểu VBVH theo hướng phát triển năng lực cho học sính

2. Kĩ năng:

- Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc thiết kế dạy học đọc hiểu VB ở trường THPT theo tinh thần mới

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu VB theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của học sinh

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới

4. Năng lực

 Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực dạy học đọc hiểu VB theo đặc trưng thể loại

- Năng lục hợp tác

- Năng lực  sử dụng CNTT trong dạy học

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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72 Phương pháp 

dạy tạo lập văn 

bản

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức 

+ Giúp sinh viên phát triển những tri thức cơ bản về của việc tạo lập văn bản. Từ đó biết và vận dụng được các phương pháp, thủ pháp, các phương 

tiện được sử dụng trong quá trình dạy học tạo lập văn bản trong nhà trường.  

 + Nắm được các kiểu bài dạy học làm văn trong chương trình phổ thông, các hoạt động cơ bản trong giờ dạy từng kiểu bài; nắm được cách tổ chức 

dạy học làm văn theo hướng tích hợp.

 + Sinh viên còn biết hướng dẫn học sinh có thể rút ra những bài học đạo đức, những kỹ năng sống trong quá trình học tạo lập văn bản trong nhà 

trường.

2. Kĩ năng

+ Người học có những kỹ năng cơ bản: phân tích chương trình, đánh giá, nhận diện các loại bài tập, vận dụng vào hoạt động soạn và giảng, các bộ 

phân tri thức của Làm văn trong nhà trường THPT; ra đề kiểm tra đánh giá năng lực tạo lập văn bản cho học sinh.

+ Đánh giá được nội dung chương trình Làm văn ở trường THPT (có mở rộng sang Tiểu học và THCS để đánh giá biểu hiện của việc xây dựng 

chương trình).

 + Người học có những kỹ năng cơ bản sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học tạo lập văn bản 

3. Thái độ

Hình thành thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu nghề.

4. Năng lực 

+ Năng lực dạy học tích hợp

+ Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

+ Năng lực đánh giá chất lượng học tập tạo lập văn bản    

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

+ Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Phương  pháp  

dạy  học  tiếng  

Việt  theo

định hướng 

phát triển năng 

lực học sinh

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được các các khái niệm cơ bản về năng lực, năng lực học sinh phổ thông, dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

- Giải thích được vai trò, nhiệm vụ của phân môn Tiếng Việt  ở THPT. 

- Phân tích được nội dung dạy học tiếng Việt ở THPT. 

- Phân tích, đánh giá các nguyên tắc, phương pháp dạy học dạy học tiếng Việt ở THPT theo định hướng phát triển năng lực

-  Phân tích được những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt của học sinh.     

2. Kĩ năng

-  Nghiên cứu, phân tích nội dung dạy học tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

- Tích hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học theo định hướng phát triển năng lực  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực tự học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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74 Kiểm tra, đánh 

giá trong môn 

Ngữ văn

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nói chung và trong môn Ngữ văn nói riêng.  

- Giải thích được vai trò, mục đích, mục tiêu của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.

- Phân tích được các tiêu chí chất lượng, kết quả học tập môn học Ngữ văn 

- Nêu và phân tích các hình thức, các loại công cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn.

- Trình bày được công dụng của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

-  Kĩ năng kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo..

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học 

- Năng lực tính toán

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Phương  pháp  

nghiên  cứu  

khoa  học  và 

khoa  học  giáo  

 dục  chuyên  

ngành  Ngữ

văn

Kết thúc môn học, SV cần đạt:

1. Kiến thức: 

Trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản về : 

- Hệ thống khái niệm : khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp luận nghiên cứu văn học, phương pháp

NCKH giáo dục, phương pháp NCKH sư phạm, phương pháp NCKH sư phạm ứng dụng.

- Cơ chế, kĩ năng sáng tạo khoa học; lôgic tiến trình NCKH và những nội dung cơ bản của hoạt động NCKH (đề tài KH, đề cương NCKH, xây dựng

khái niệm KH, suy luận KH, công bố và trình bày kết quả NCKH, đánh giá công trình KH). 

-  Hệ thống phương pháp NCKH chuyên ngành Ngữ văn và phương pháp NCKH giáo dục Ngữ văn.

2.  Kỹ năng: 

Góp phần hình thành và phát triển các kĩ năng sau :

- Kĩ năng nghiên cứu.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng tư duy (khái quát hóa, trừu tượng hóa, phân tích, tổng hợp...)

3. Thái độ :

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực NCKH  

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo

- Năng lực hợp tác

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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76 Thực hành sư 

phạm  1 (công 

tác giáo dục)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh trên lớp 

học

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

76 Thực hành sư 

phạm  1 (công 

tác giáo dục - 

tiếp)

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng.

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng lực tư vấn học đường; 

Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

77 Thực hành sư 

phạm 2 (công 

tác giảng dạy

bộ môn)

Kết thúc học phần, SV cần đạt: 

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn. 

2.  Kỹ năng: 

Tiếp tục hình thành và phát triển các kĩ năng sau :

- Kĩ năng phân tích Chương trình, SGK.

- Kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học chung và đặc thù.

- Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học.

- Kĩ năng biên soạn giáo án.

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục qua môn học.

- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học.

- Kĩ năng kiểm tra, đánh giá.

3. Thái độ :

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

2 HK5

và Kì 1 

năm 4

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

78 Thực tập sư 

phạm 1

3 Theo quy chế TTSP

79 Thực tập sư 

phạm 2

4 Theo quy chế TTSP
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Tự chọn 5: Nghiệp vụ sư phạm (Chọn 02 trong số 08 môn học sau) 4

80 Dạy học các 

chuyên đề định 

hướng nghề

nghiệp ở 

THPT (TCBB)

Kết thúc môn học, SV đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, khái niệm, các luận điểm khoa học....

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của việc dạy học các chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp ở THPT, môn Ngữ văn

- Phân tích được hệ thống các nguyên tắc dạy học; cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các chuyên đề của HS

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức

- Tổ chúc dạy học và kiểm tra đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Chủ động tích cực và sáng tạo trong quá trình học tập

- Trách nhiệm,khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp úng yêu cầu đổi mới

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

81 Bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn 

Ngữ văn

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được các khái niệm : học sinh giỏi; học sinh năng khiếu; học sinh có năng lực văn học; học sinh  giỏi Ngữ văn;… 

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ của việc phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi Ngữ văn ở THPT.

- Phân tích, vận dụng được hệ thống các biện pháp phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi môn Ngữ văn THPT.    

2. Kĩ năng

- Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi

- Nghiên cứu

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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82 Giáo  dục  kĩ  

năng  sống  

trong  môn  

Ngữ

văn ở nhà 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung lý luận chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho HS bao gồm : quan niệm về kĩ năng sống; phân loại kĩ năng 

sống; tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống; những định hướng giáo dục kĩ năng sống cho HS.

- Phân tích được khả năng, mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho HS trong môn Ngữ văn ở trường THPT. 

- Trình bày được các nguyên tắc, phương pháp tổ chức dạy học Ngữ văn tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho HS.    

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Dạy học tích hợp 

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học tích hợp.  

- Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

83 Phát  triển kĩ 

năng  nói cho  

học  sinh phổ

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được các khái niệm cơ bản kĩ năng, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nói và các cơ sở lí thuyết của phát triển kĩ năng nói.

- Hiểu được các nguyên tắc dạy học phát triển kĩ năng nói

- Phân tích được cách thức rèn luyện, phát triển kĩ năng nói. 

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tư duy sáng tạo.

- Tích hợp.

- Giao tiếp

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập.

3. Thái độ

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

-  Năng lực dạy học  

- Năng lực tính toán 

- Năng lực tư duy.

- Năng lực giao tiếp

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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84 Tổ chức dạy 

học Ngữ văn 

theo Mô hình

trường học 

mới tại Việt 

Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm “mô hình trường học mới”; cơ sở lý luận và những đặc trưng cơ bản của Mô hình trường học mới cấp THCS tại Việt Nam.  

- Giải thích được mô hình cấu trúc bài học, các hoạt động học của HS, cách thức tổ chức lớp học.

- Trình bày được cách thức thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam.   

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

85 PISA và  vấn 

đề  đổi mới 

kiểm tra,  đánh 

giá năng lực 

đọc hiểu của 

HS trong môn

Ngữ văn

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam.

- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu.

- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.    

2. Kĩ năng

- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA.

- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS.

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86 Giao tiếp sư 

phạm

1. Kiến thức

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp sư phạm 

ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm.

3. Thái độ

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sư 

phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường.

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục.

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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87 Kĩ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn  và  phát  

triển nghề  

nghiệp  cho  

học

sinh THPT

SV cần đat:

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp  ứng nhu cầu  tự  học để  phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp  có nhạy cảm giới  cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để  đạt được mục tiêu đặt ra,  bộ  tài liệu được  xây  dựng  trên  cơ  

sở  kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  lí  thuyết  và  thực  hành. Mô học này  sẽ  giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm 

vụ  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn,  sáu  kĩ năng  và  hai  liệu pháp tư 

vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực  vào việc định hướng nghề  nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Kĩ năng: Kỹ năng thực hiện các  hoạt động thực hành năm  giai đoạn, sáu  kĩ năng và hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân  giữa tư vấn viên 

và người được tư vấn.

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư phạm.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

88 Tham vấn học 

đường

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khoá luận tốt nghiệp hoặc các chuyên ngành môn thay thế 7

89 Khóa luận tốt nghiệp

Các chuyên ngành môn thay thế

4

90 Phát  triển  kỹ  

năng  sử  dụng  

các  phương 

pháp,  kĩ thuật  

dạy học  hiện  

đại trong  giờ 

Đọc văn và 

Văn học sử

1. Kiến thức: 

 - Củng cố, mở rộng, nâng cao những kiến thức lý thuyết  về phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại.

 - Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại có thể ứng dụng trong từng kiểu bài dạy đọc văn và văn học sử.

2. Kĩ năng

- Phát triển kỹ năng sử dụng PPDH, KTDH hiện đại trong giờ đọc hiểu văn và văn học sử.

- Phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học.

3. Thái độ

- Có ý thức đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học hiện đại trong giờ đọc hiểu và văn học sử. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Môn học góp phần phát triển các năng lực nghề nghiệp chính sau :

- Năng lực dạy học 

- Năng lực hợp tác 

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 1: Chọn 01 trong 02 môn sau
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91 Phát  triển kỹ 

năng sử dụng 

các phương 

pháp, kỹ thuật 

dạy học hiện 

đại trong giờ 

Làm văn và 

Tiếng Việt

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :.

1. Kiến thức: 

  - Củng cố, mở rộng, nâng cao những kiến thức lý thuyết  về phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại.

  - Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại có thể ứng dụng trong từng kiểu bài dạy tiếng Việt và Làm văn. 

- Phân tích được cách thức sử dụng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học tiếng Việt và Làm văn.

2. Kĩ năng.

- Phát triển kỹ năng sử dụng PPDH, KTDH hiện đại trong giờ tiếng Việt và Làm văn 

-  Phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học

3. Thái độ

- Có ý thức đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học hiện đại  trong giờ tiếng Việt và Làm văn  

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3

92 Từ tiếng Việt 

trong hệ thống 

và trong sử 

dụng

1 Về kiến thức:  Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, nền tảng của từ vựng tiếng Việt về các phương diện: cấu tạo, ý 

nghĩa, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ. Bên cạnh đó, môn học cũng rèn luyện cho người học một số các biện pháp sử dụng từ đạt hiệu quả giao 

tiếp cao và rèn luyện kĩ năng lĩnh hội từ ngữ. Từ đó, giúp sinh viên nâng cao kĩ năng sử dụng từ trong lĩnh vực sư phạm và giao tiếp nói chung.

2 Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng nhận diện từ xét về cấu tạo, giải thích ý nghĩa của từ, nắm được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong hệ thống. 

Đồng thời môn học cũng rèn luyện cho người học vận dụng các biện pháp sử dụng từ đạt hiệu quả giao tiếp, từ đó tránh được một số lỗi khi sử dụng 

từ. 

3. Thái độ

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các thao tác sử dụng từ ngữ.

 -  Nâng cao năng lực thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học), năng lực dạy học theo hướng tích hợp (dạy học từ ngữ gắn với đặc thù văn 

hóa)

-  Những năng lực đặc thù: Qua hoạt động tạo lập văn bản, môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như kĩ năng sử dụng từ ngữ, 

trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2: Chọn 01 trong các môn sau
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93 Câu tiếng Việt 

và các phương 

diện liên kết 

câu

   Kết thúc môn học, sv phải đạt được:  

1. Kiến thức 

-  Nắm được những kiến thức cần yếu về câu, nhận thức được một cách khái quát ba bình diện của câu (ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng) và mối quan 

hệ giữa ba bình diện ấy.

-  Nắm được cấu tạo ngữ pháp của câu tiếng Việt: các thành phần ngữ pháp, các kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu.

-  Nắm được các thành phần trong cấu trúc nghĩa của câu: cấu trúc nghĩa miêu tả với các loại vị tố và các vai nghĩa, các loại nghĩa tình thái và biểu 

hiện của chúng trong câu tiếng Việt. Đồng thời xác định được mối quan hệ giữa cấu trúc vị tố - tham thể với cấu trúc ngữ pháp của câu: tương quan 

giữa các thành tố trong cấu trúc vị tố - tham thể và các thành phần ngữ pháp của câu.   

-  Nắm được các kiến thức về liên kết câu (liên kết nội dung và liên kết hình thức) trong việc hình thành cấu trúc nghĩa cho đoạn văn, văn bản.

2. Kĩ năng

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

-  Biết phân tích câu theo ba bình diện.

-  Biết nhận diện các phư¬ơng thức liên kết câu trong việc tạo cấu trúc nghĩa cho đoạn văn, văn bản.

-  Biết nhận diện và phân tích các kiểu lỗi về cấu trúc và liên kết câu.  

3. Thái độ

-  Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong 

sáng của tiếng Việt. 

-  Thấy được nét đặc thù cũng như cái hay, cái đẹp trong cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Từ đó, có thái độ tích cực, 

yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong  văn bản.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt nói chung và câu tiếng Việt nói riêng), 

năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm giao tiếp.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

94 Văn học đời 

Đường

1. Kiến thức:

-  Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học đời Đường với văn học Trung Quốc nói riêng và  văn học thế giới 

nói chung.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học đời Đường , đặc biệt là những tác gia và tác phẩm 

được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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95 Văn học lãng 

mạn và hiện 

thực phương 

Tây thế kỷ XIX

1. Kiến thức

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX; các tiền đề cho 

sự phát triển của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tác giả tiêu 

biểu của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX và một 

số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

96 Những vấn đề 

cơ bản của lý 

luận văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như:

- Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa…

- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống.

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó xuất phát từ 

chính chất liệu ngôn từ.

- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu trúc nội tại của 

tác phẩm văn học.

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính.

- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác của một số 

phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học; Giải quyết vấn đề học tập; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin; Kỹ năng phân 

tích, cảm thụ tác phẩm văn học; Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

- Tự giác trong học tập

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập; Năng lực cảm thụ văn học 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực giao tiếp

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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97 Vấn đề nghiên 

cứu phong 

cách của một 

số tác giả văn 

học Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1 Kiến thức:  

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về phong cách nghệ thuật cá nhân.

+ Thấy được ý nghĩa, giá trị, những mối quan hệ liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn.

+ Thấy được và hiểu sâu sắc những nhân tố tạo thành phong cách nghệ thuật cá nhân, những dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật.

+ Nắm được những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của một số tác gia văn học tạo cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu về mỗi tác gia đó .

2 Kỹ năng: 

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

-. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Kỹ năng thuyết trình

-.  Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến kiến thức đã học, và vận dụng hệ thống lí thuyết đã 

tiếp nhận để phân tích vấn đề một cách thấu đáo.

-  Kỹ năng phân tích các dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật của một tác giả văn học.

3. Thái độ học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo. 

-  Hình thành ở sinh viên một thái độ học tập nghiêm túc với tinh thần tự giác cao trong quá trình đào tạo.

-  Rèn luyện ý thức chuyên cần của sinh viên không chỉ trên lớp mà còn tự học ở nhà.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình văn học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực giao tiếp

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

98 Thơ ca Việt 

Nam thế kỷ 

XVIII - nửa 

đầu thế kỷ XIX 

và định hướng 

tiếp nhận

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được  đặc trưng hình thức các thể loại thơ Đường luật, ngâm khúc, hát nói, truyện thơ Nôm.

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về thành tựu đỉnh cao của thơ ca trung đại Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX.

- Nắm vững các tác giả, tác phẩm thơ tiêu biểu.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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99 Đóng góp của 

phong trào 

Thơ mới đổi 

với sự phát 

triển của thơ 

ca Việt Nam 

và định hướng 

giảng dạy văn 

bản Thơ mới ở 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu rõ những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ ca Việt Nam hiện đại.

- Nắm vững hệ thống văn bản tác phẩm Thơ mới được dạy học trong nhà trường PT.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá các bài dạy về văn bản Thơ mới ở nhà trường PT.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học).

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

CTĐT Sư phạm Ngữ văn (Áp dụng cho K45)

I Giáo dục đại cương 22

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Tiếng Anh 

A2.1

1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Tiếng Anh 

A2.2

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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8 Tiếng Anh 

A2.3

1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1362



Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Giáo dục chuyên ngành Ngữ văn  

II.1 Cơ sở ngành 71

Chuyên ngành 8

15 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức năng của văn 

hóa; Loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; 

Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và đặc trưng nổi bật trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính 

sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa Việt Nam nói 

riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi trường với các công việc khác 

nhau.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ 

gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn 

hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn 

tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Mỹ học đại 

cương

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu của mỹ học 

trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này.

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó.

- Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  

thẩm mỹ của mỗi phạm trù này.

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của 

nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt.

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc 

giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội 

và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá sức mạnh riêng 

của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Văn bản Hán 

Nôm

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ dạy những 

tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám 

phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản Nôm, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến thức về chữ Nôm để tìm 

hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông.

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Cơ sở ngôn

ngữ học

1. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực ngôn Ngữ, năng lực giao tiếp, qua đó Góp phần rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Chuyên ngành 

19 Văn học dân 

gian Việt Nam 

và định hướng 

dạy học 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện, tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

- Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giảng dạy văn học dân gian trong nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

X đến hết XIX 

và định hướng 

dạy học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam (các khái niệm chung, các tiền đề cho sự ra đời, tiến trình và đặc trưng của văn học 

trung đại…)

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ 

XIX.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Văn học Việt 

Nam từ đầu 

thế kỷ XX đến 

1945 và định 

hướng dạy học 

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, 

thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn này.

- Sinh viên có được kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu.

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các hướng nghiên cứu, học tập, giảng dạy văn học giai đoạn này ở các bậc học trên và ở nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên trong 

tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học

- Năng lực kiểm tra, đánh giá.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Văn học Việt 

Nam từ 1945 

đến 1975 và 

định hướng 

dạy học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học 

dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu văn hóa - văn học.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về nội dung kiến thức văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 được giảng dạy ở trường PT.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt.

4.Năng lực:

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Văn học Việt 

Nam sau 1975 

và định hướng 

dạy học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học Việt Nam sau 1975

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và 

trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay. 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về kiến thức văn học Việt Nam sau 1975 được giảng dạy ở trường PT.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4. Năng lực:

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Văn học

phương Đông

và định hướng

dạy học

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm 

túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH.

- hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, văn học phương Đông nói riêng

- hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…)  tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của văn học 

phương Đông, khả năng giảng dạy những văn bản văn học phương Đông trong nhà trường

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Văn học 

phương Tây - 

Mĩ La tinh và 

định hướng 

dạy học

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH.

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và văn học Mỹ Latinh. nghiên cứu, tìm hiểu những đặc trưng cơ bản cùng những 

thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của văn học 

Phương Tây và văn học Mỹ Latinh, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Phương Tây và văn học Mỹ Latinh trong nhà 

trường.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Văn học Nga 

và định hướng 

dạy học 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm 

túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH.

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, văn học Nga nói riêng.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của văn học 

Nga, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Nga trong nhà trường.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Bản chất và 

đặc trưng văn 

học

1.Kiến thức: Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái ý 

thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính khuynh hướng của 

văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng trong tiếp nhận văn học…; Nắm 

vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học.

2.Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ thông 

nói riêng; Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu 

khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn học.

3.Thái độ: Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính thì 

với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, 

cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính khoa học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Văn bản, tác 

phẩm và thể 

loại văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; thấy được sự 

khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được vai trò, chức năng và mối 

quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn từ, nhân vật…

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều quan trọng 

nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi thể loại văn học (thơ trữ 

tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…).

2. Kĩ năng

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường phổ thông. 

Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong trường phổ thông.

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ văn ở phổ 

thông.

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành năng lực nghiên 

cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có 

chất lượng cao ở trường phổ thông. 

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức này thành 

phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể loại trong nhà trường 

phổ thông.

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết như: kĩ năng 

truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; kĩ năng tổ chức hoạt 

động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho 

học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh viên có năng 

khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm những năng lực quan trọng khác như hợp 

tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ thông…

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Tiến trình văn 

học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức :

- Cung cấp  hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn học, phong 

cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong tiến trình văn học.

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật trên thế giới 

như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp phần định hình tri thức về 

sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư duy nghệ thuật. Môn học đồng thời 

giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa văn học châu Âu và văn học Việt Nam. 

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng 

qua lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo...

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển.

- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề (vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn và nghệ thuật), năng lực sáng tạo 

(hình thành và kết nối các ý tưởng mới để tiếp nhận bài học một cách hiệu quả), năng lực giao tiếp (rèn luyện các kỹ năng sư phạm, phát huy năng 

lực giao tiếp sư phạm trong giảng dạy...)

- Bồi dưỡng năng lực dạy học và năng lực hoạt động xã hội (giúp người học có cảm xúc, thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, biết vận dụng tri thức về trào 

lưu văn học để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học Ngữ văn, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả, vận dụng trong các hoạt động 

báo chí, phê bình, sáng tác văn nghệ…)

- Kĩ năng phân kì lịch sử văn học từ đó ứng dụng vào giảng dạy các bài giảng văn học sử ở nhà trường phổ thông.

- Kĩ năng phân tích các tác phẩm thuộc từng trào lưu theo đặc trưng về nguyên tắc sáng tạo. Từ đó có khả năng soạn giảng các tác phẩm ứng với từng 

trào lưu đó

3.Thái độ

- Hình thành thái độ sống cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, có cái nhìn phê phán với các hiện tượng xấu, hình thành lý tưởng cho thế hệ trẻ. Đồng thời 

môn học cũng góp phân kích thích tư duy sáng tạo, khát khao đi tìm cái mới trong nghệ thuật và văn học

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ngữ âm tiếng 

Việt và ứng 

dụng trong dạy 

học Ngữ văn

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người giáo viên Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học tiếng Việt.   

2. Hình thành năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt 

động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Từ vựng – ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt và dạy 

học từ ngữ 

trong nhà 

trường phổ 

thông

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo,  

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Ngữ pháp 

tiếng Việt, ngữ 

dụng học và 

ứng dụng trong 

dạy học Ngữ 

văn

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn.   

2. Hình thành năng lực dạy học ngữ pháp tiếng Việt và ngữ dụng học, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho 

SV.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Phong cách 

học tiếng Việt 

và ứng dụng 

trong dạy học 

Ngữ văn

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

2. Hình thành năng lực chuyên môn cơ bản của nghề dạy học Ngữ văn: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học qua đó góp phần rèn luyện cho người 

học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Văn bản – đọc 

hiểu và tạo lập

1. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực đọc hiểu và tạo lập các kiểu văn bản; từ đó, vận dụng để tổ chức hoạt động dạy 

học đọc hiểu và tạo lập văn bản cho học sinh phổ thông

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Tiếng Việt cho 

người nước 

ngoài

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn.   

2. Hình thành năng lực dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Ngoại ngữ 4 

(Tiếng Anh 

chuyên ngành)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Nắm được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh cơ bản trong các lĩnh vực văn học, ngôn

ngữ và giáo dục học.

2. Kĩ năng

- Đọc hiểu văn bản tiếng Anh chuyên ngành.

- Nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành.

- Làm việc nhóm.

- Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động học tập.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi  ưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV

đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực đọc hiểu.

- Năng lực nghiên cứu

- Năng lực hợp tác

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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 Phần tự chọn

 3

37 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

dân gian Việt 

Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn học dân gian, các văn bản văn học dân gian trong chương trình trung học phổ thông, bao gồm tác phẩm văn 

học dân gian Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích văn học dân gian nước ngoài.

- Bổ sung kiến thức lí thuyết đọc hiểu văn bản văn học và vận dụng linh hoạt trong việc thực hành đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

- Nâng cao kĩ năng “tự đọc”, tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Thấy được vai trò, ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

trung đại Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

Có kiến thức về các văn bản tác phẩm được giảng dạy trong chương trình phổ thông (tác giả, xuất xứ, đặc sắc nghệ thuật…)

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận tác phẩm văn học trung đại

- Kĩ năng giảng dạy văn học trung đại

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học 

- Năng lực giảng dạy 

- Năng lực hợp tác 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1: Chuyên đề Văn học Việt Nam (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC)
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39 Tiếp nhận tác 

phẩm văn học 

chữ Hán ở nhà 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn… từ đó có thể đi sâu tìm tòi, 

nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác phẩm Hán văn được 

giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản (tra cứu từ ngữ, dịch nghĩa, sưu tầm và nhận xét các bản 

dịch thơ trên cơ sở đối chiếu với nguyên tác, đặt văn bản các tác phẩm trong mối tương quan so sánh, bình luận, đánh giá giá trị của từng tác 

phẩm.…), từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn 

tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, có ý thức giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học (tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, sáng tác thơ Đường luật, ngâm thơ…)

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1379



40 Đọc hiểu văn 

bản thơ Nôm 

Đường luật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương diện lịch sử 

phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại. 

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ Nôm Đường 

luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh. 

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm Đường luật trong 

văn học Việt Nam trung đại.

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường.

3. Thái độ

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại .

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Đọc hiểu văn 

bản truyện 

Việt Nam giai 

đoạn 1930- 

1945 

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, thành 

tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này.

- Sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu.

.2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên trong 

tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhớm

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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42 Đọc hiểu văn 

bản thơ Việt 

Nam giai đoạn 

sau 1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: các khái niệm, các luận điểm… liên quan đến thơ Việt Nam sau 1975.

- Giải thích được quy luật vận động của thơ Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tiếp nhận văn học.

- Năng lực dạy học 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực tự học

HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 

43 Đọc hiểu văn

bản từ góc độ

ngôn ngữ

1. Góp phần hình thành và phát triển tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, cách tiếp cận văn bản từ góc độ ngôn ngữ, các quan niệm và cách đọc 

hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông.

2. Hình thành năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn bản.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Kĩ năng tạo lập

các kiểu văn

bản

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học tạo lập văn bản, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.   

2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực tạo lập các kiểu văn bản, năng lực giao tiếp; từ đó vận dụng vào thiết kế và tổ 

chức các hoạt động dạy học tạo lập văn bản cho học sinh phổ thông.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

45 Phát triển kĩ

năng giao tiếp

bằng tiếng Việt 

1. Góp phần hình thành những tri thức khoa học và hệ thống về giao tiếp, vai trò, mục đích, ý nghĩa của giao tiếp, thấy được các nhân tố chi phối một 

sự kiện giao tiếp, sự can thiệp của yếu tố giới trong giao tiếp và cách lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp có hiệu quả.

2. Giúp người học có kĩ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, kế hoạch giao tiếp và làm chủ các tình thế giao tiếp trong môi trường sư phạm cũng như 

ngoài xã hội.

3. Góp phần hình thành thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; trách nhiệm học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của 

người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Góp phần hình thành năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) 

trong giao tiếp bằng tiếng Việt...

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46 Đọc hiểu văn

bản đa phương

thức

1. Góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực cần có của người GV Ngữ văn: lòng yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm 

túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu văn bản.

2. Góp phần hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực đọc hiểu, qua đó góp phần rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức 

hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 : Chuyên đề Văn học  Ngôn ngữ (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC)
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47 Từ Hán – Việt

và dạy học từ

Hán Việt trong

nhà trường

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho học sinh

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Ngôn ngữ đối

chiếu 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học,

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có thái độ yêu quý, tôn trọng tiếng mẹ đẻ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  

2. Hình thành năng lực chuyên môn cơ bản của nghề dạy học: năng lực ngôn ngữ đặc biệt lànâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng anh) trong giao tiếp

hàng ngày nhất là trong hoc tập, nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3: Chuyên đề Lý luận văn học(Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC) 5

49 Mã hóa và giải 

mã kí hiệu 

trong văn học

- Từ việc hiểu và vận dụng được những tri thức về mã hóa và giải mã kí hiệu trong văn học, ở người học hình thành 1 số phẩm chất cơ bản, cần thiết 

của người GV Ngữ văn: có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, có ý thức đổi mới trong việc tiếp cận các tác phẩm văn học.   

- Góp phần hình thành năng lực dạy học Ngữ văn và năng lực nghiên cứu khoa học Ngữ văn cho SV.

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Tiếp nhận văn 

học và phương 

pháp tiếp nhận 

tác phẩm văn 

học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu như: Tiếp nhận văn học từ lý thuyết tiểu sử tác giả; từ lý thuyết xã hội học Mác-xít; từ 

lý thuyết thi pháp học; từ góc nhìn  văn hóa; từ lý thuyết ngôn ngữ học và ký hiệu học; từ lý thuyết nữ quyền… Ở mỗi phương pháp tiếp nhận này, 

sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề như: ý nghĩa của việc tiếp nhận; những đặc điểm; nguyên tắc của việc tiếp nhận; quy trình tiếp nhận.

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

2. Kĩ năng

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác (với giảng viên qua trao đổi bài học; với sinh viên khác qua làm việc nhóm…)

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học (qua các bài tập nhóm; bài tập cá nhân; bài tập lớn; đề tài nghiên cứu…)

- Rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học ngữ văn (dùng power point; mindmap trong các phần tiếp nhận dưới góc nhìn văn hóa, ký hiệu, 

biểu tượng…)

- Phát triển tư duy phản biện thông qua việc tranh luận về lịch sử tiếp nhận của một số hiện tượng văn học phức tạp.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, cầu thị trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Có ý thức làm chủ tư liệu để tiếp nhận những tri thức mới.

- Có ý thức độc lập, tự chủ, không lệ thuộc vào kinh nghiệm tiếp nhận của thế hệ trước khi tiếp nhận văn học.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

Năng lực kiểm tra, đánh giá 

Năng lực hợp tác

Năng lực tự học 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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51 Phê bình văn 

học và thẩm 

bình văn học 

trong nhà 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học.

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các loại cơ bản của 

phê bình văn học.

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường phái - phương 

pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê bình xã hội học mác xít, phê 

bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái…

- Hiểu được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của phê bình văn học đối 

với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học nói chung và đặc biệt là những tác 

phẩm văn học trong trường THPT nói riêng.

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn 

hơn theo thời gian.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Tiếp nhận tác

phẩm kịch

trong trường

THPT theo đặc

trưng thi pháp

thể loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại.

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm được trích dạy trong nhà trường. 

- Rèn luyện các kỹ năng sư phạm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. 

- Rèn luyện được một số kĩ năng khác như kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một 

sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

3. Thái độ

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trong nhà trường phổ thông. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về thi pháp thể loại, 

thêm hiểu những tác phẩm kịch được trích dạy từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này. Đây là tiền đề cần thiêt cho người giáo viên 

tương lai.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

Năng lực kiểm tra, đánh giá 

Năng lực hợp tác

Năng lực tự học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Tiếp nhận tác 

phẩm thơ trong 

trường THPT 

theo đặc trưng 

thi pháp thể 

loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề chung về thi pháp học và thi pháp thể loại.

- Nắm bắt được các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến chuyên đề.

- Hiểu và phân tích được các khái niệm cơ bản của thi pháp thơ như: quan niệm nghệ thuật về con người, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ 

thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, thể thơ... 

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại vào nghiên cứu văn học để học tập, nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm thơ ở trường phổ 

thông.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có thể vững vàng về kiến thức, tự tin hơn.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là cảm thụ thơ

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình thơ

- Năng lực giảng dạy thơ

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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54 Tiếp nhận tác 

phẩm truyện 

và kí trong 

trường THPT 

theo đặc trưng 

thi pháp thể 

loại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học mang thi pháp và 

các phạm trù thi pháp.

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”.

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện.

- Hiểu được khái niệm về tác phẩm kí văn học; nhận thức được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm kí trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể 

loại.

- Nắm vững các bình diện tthi pháp của loại tác phẩm kí.

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện và thi pháp kí văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn 

học thuộc thể loại truyện và kí, nhất là các tác phẩm truyện và kí trong trường phổ thông.

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện và kí vào các giờ dạy môn Lý luận văn học ở phổ thông (ở những phần kiến thức có liên 

quan).

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm…

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Tự chọn 4: Chuyên đề  Văn học nước ngoài (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC)  

55 Đọc hiểu văn

bản trữ tình

phương Đông

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu.

- Hình thành năng lực đọc hiểu văn bản trữ tình nói chung, văn bản trữ tình phương Đông nói riêng, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển 

năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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56 Đọc hiểu văn

bản tự sự và

kịch phương

Tây

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu.

-  Hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu các văn bản tự sự và kịch nói chung, văn bản tự sự và kịch Phương Tây nói riêng, qua đó góp phần trực 

tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Nghiên cứu và

giảng dạy văn

học Mỹ

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lí, chính trị quan trọng của nước Mỹ: quá trình di dân, quá trình thực dân và khai 

phá những miền đất rộng lớn…

- Chỉ ra được tiến trình của văn học Mỹ, một nền văn học non trẻ nhưng có gia tốc lớn, và chỉ với hai thế kỉ (XIX và XX) từ sau khi giành độc lập, đã 

gia nhập thực sự vào nền văn học thế giới, có đóng góp không nhỏ cho nền văn học nhân loại.

- Có cái nhìn so sánh để thấy được giao lưu và ảnh hưởng của văn hoá, văn học Mỹ đối với Việt Nam.

-  Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về thế giới, góp phần hình thành nên kỹ năng cho công việc và cho 

cuộc sống trong tương lai.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Nghiên cứu và 

giảng dạy thơ 

Hai-ku

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thơ Haiku (tinh hoa của văn hóa, văn học Nhật Bản): lịch sử hình thành, quá trình phất triển, 

những đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức…

-  Vận dụng tri thức về thơ Haiku vào việc nghiên cứu, giảng dạy các tác giả và tác phẩm cụ thể, đặc biệt là các tác phẩm, tác giả trong chương trình 

Ngữ văn phổ thông, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Nghiên cứu và 

giảng dạy 

truyện ngắn 

A.P.Sê-khốp

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm 

túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH.

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, những điểm cơ bản, độc đáo của truyện ngắn A.Sêkhôp nói 

riêng.

- Nắm được kiến thức cơ bản về truyện ngắn Người trong bao và việc giảng dạy tác phẩm này trong chương trình phổ thông. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của truyện 

ngắn Sêkhôp, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm của Sêkhôp trong nhà trường.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Tiểu thuyết

đương đại

Trung Quốc

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết Trung Quốc giai đoạn hiện nay.

- Hình thành năng lực đọc hiểu theo thể loại nói chung, đọc hiểu tiểu thuyết và tiểu thuyết đương đại Trung Quốc nói riêng, qua đó góp phần trực 

tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III  Các học phần Nghiệp vụ sư phạm 35

Bắt buộc 31
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61 Tâm lí học đại 

cương

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình thành kĩ năng 

làm việc nhóm, 

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống và giáo 

dục. 

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người

3. Thái độ

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo nhóm 

hiệu quả;

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó,

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất,

dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học,

giáo dục khi đi thực tập sau này.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Tâm lí học sư 

phạm và tâm lí 

học lứa tuổi

1. Kiến thức

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm tâm lí cơ 

bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên THPT

2. Kĩ năng

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy học và 

giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân 

cách người giáo viên THPT.

3. Thái độ

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề dạy học, 

coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT.

4. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng giáo 

dục.

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên:

1. Kiến thức:

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm: 

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người; 

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người;

+  Hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT; 

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông.

 2. Kĩ năng: Có được:

- Kĩ năng học tập hợp tác; 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân; 

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nhà 

trường; 

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục; 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Lý luận dạy 

học và lí luận 

giáo dục ở 

trường THPT

1. Kiến thức:

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học..

- Nắm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục

- Kĩ năng đánh giá  ết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục

3. Thái độ

- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà;

- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đ ng thực chất năng lực HS. Hình thành 

cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu .

- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học

- Yêu thương và gi p đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc th )

- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn.

- Năng lực giáo dục và năng lực dạy học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học giáo 

dục và chuyên 

ngành văn học, 

ngôn ngữ

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: trung thực, sáng tạo, có ý thức nghiên cứu để cải tiến

năng lực nghề.  

2. Góp phần phát triển năng lực nghiên cứu khoa học. 

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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66 Môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Hình thành  kiến thức cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông trong bối cảnh mới.

2. Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình Ngữ văn

3.Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất của người GV Ngữ văn chủ động, tích cực, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu 

đào tạo của chương trình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Phương pháp 

dạy học đọc 

hiểu

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu.   

2. Hình thành năng lực dạy học đọc hiểu văn bản, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.  

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình.

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68 Phương pháp

dạy viết

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học kĩ năng viết nói riêng.   

2. Hình thành và phát triển năng lực dạy học viết, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Phương pháp

dạy nói-nghe

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học,

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức vận dụng và sáng trọng trong quá trình hình thành và rèn luyện PPDH nói-nghe.   

2. Hình thành năng lực dạy học nghe nói, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.  

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Đánh giá năng 

lực học sinh 

trong môn Ngữ 

văn

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.   

2. Hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực nghiệp vụ cho SV Sư phạm Ngữ 

văn.  

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Thực hành SP 

1 (Tổ chức HĐ 

giáo dục)

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những  kĩ năng cần thiết của người giáo

viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông

2. Kĩ năng: Biết lập  ế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị tr 

của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

3. Thái độ:

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của

người giáo viên chủ nhiệm lớp

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.

24. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc th ) Năng lực công tác giáo viên

chủ nhiệm lớp

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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72 Thực hành SP 

2 (Dạy học 

Ngữ văn)

Kết thúc học phần, SV cần đạt: 

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn. 

2.  Kỹ năng: 

Tiếp tục hình thành và phát triển các kĩ năng sau :

- Kĩ năng phân tích Chương trình, SGK.

- Kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học chung và đặc thù.

- Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học.

- Kĩ năng biên soạn giáo án.

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục qua môn học.

- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học.

- Kĩ năng kiểm tra, đánh giá.

3. Thái độ :

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy - Năng lực hợp tác

2 HK5 và  

HK7

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Thực tập sư

phạm 1

3 Theo quy chế TTSP

74 Thực tập sư

phạm 2

4 Theo quy chế TTSP

75 Dạy học các 

chuyên đề học 

tập ở THPT

Kết thúc môn học, SV đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, khái niệm, các luận điểm khoa học....

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của việc dạy học các chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp ở THPT, môn Ngữ văn

- Phân tích được hệ thống các nguyên tắc dạy học; cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các chuyên đề của HS

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức

- Tổ chúc dạy học và kiểm tra đánh giá

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Chủ động tích cực và sáng tạo trong quá trình học tập

- Trách nhiệm,khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp úng yêu cầu đổi mới

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5: Nghiệp vụ sư phạm (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC) 
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76 Dạy học Ngữ 

văn theo chủ 

đề tích hợp 

liên môn

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, sáng 

tạo, có ý thức đổi mới dạy học theo tiếp cận năng lực.   

- Hình thành năng lực dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học của SV.  

- Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

77 Đổi mới đánh 

giá trong môn 

Ngữ văn theo 

yêu cầu của 

PISA

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam.

- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu.

- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.    

2. Kĩ năng

- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA.

- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS.

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

78 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp trong 

môn Ngữ văn 

ở trường THPT

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam.

- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu.

- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.    

2. Kĩ năng

- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA.

- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS.

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Sinh hoạt 

chuyên môn 

theo  Nghiên 

cứu bài học 

trong dạy học 

Ngữ văn 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm 

túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn, thúc đẩy đổi mới nhà trường.   

- Hình thành năng lực thực hành, qua đó góp phần trực tiếp vào việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. 

- Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình   

HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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80 Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được: 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn đề 

cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, sinh 

viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi người hành 

nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có thể 

bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà 

tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV.  Khoá luận tốt nghiệp / Các học phần thay thế 7

 Khoá luận tốt nghiệp 7

Các học phần thay thế: 7

 Nhóm học phần thay thế 1 (chọn 01 trong 02 học phần)  

81 Phát triển năng 

lực đọc hiểu và 

tạo lập văn bản 

qua hệ thống 

phiếu học tập

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, sáng 

tạo, có ý thức đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực HS. 

2.  Góp phần phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.  

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình

HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin vào 

dạy học và 

đánh giá năng 

lực học sinh 

trong môn Ngữ 

văn 

1 Kiến thức: Giúp học viên nắm được cách thức xây dựng hoạt động hcoj tập cho học sinh khi dọc hiểu VBVH theo loại thể và các cách khai thác 

tiện ích của CNTT và truyền thông vào dạy học văn, làm cho hoạt động dạy học văn ở trường THPT dần dần được hiện đại hóa, mang lại hiệu quả 

cao, tương xứng với trình độ thời đại. 

2 Kỹ năng: Biết cách thiết kế bài giảng điện tử môn văn. Sử dụng thành thạo CNTT vào dạy học văn

3 Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực ICT; năng lực dạy học có ứng dụng CNTT

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Nhóm học phần thay thế 2 (Chọn 01 trong 04 học phần)  
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83 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

trong nhà 

trường phổ 

thông từ các 

phạm trù thẩm 

mĩ

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm văn học 

trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất.

- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học.

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học.

2. Kĩ năng

- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm 

văn học trong nhà trường.

- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là những tác 

phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng thuyết phục người khác

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ.

4.  Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

84 Văn học dịch

và lựa chọn

văn bản văn

học dịch trong

nhà trường phổ

thông

 '- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH.

- Nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch, việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam và các văn bản văn học dịch trong chương trình 

Ngữ Văn phổ thông.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu) các văn bản văn học dịch, đặc biệt là các văn bản văn học dịch trong chương trình Ngữ văn phổ 

thông.

- Có khả năng lựa chọn văn bản dịch trong chương trình Ngữ Văn phổ thông qua việc tiếp nhận và xử lí thông tin từ việc nghiên cứu văn học dịch tại 

Việt Nam. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) văn học dịch nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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85 Đọc hiểu văn 

bản văn học 

Việt Nam hiện 

đại

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức: 

- SV cần nắm vững kiến thức đọc - hiểu tác phẩm văn học theo đặc trưng môn học, đặc trưng thể loại; nắm vững Chương trình Văn học Việt Nam 

hiện đại ở PTTH.

- Môn học sẽ trang bị cho SV kiến thức cơ bản về những tác phẩm, đoạn trích của văn học Việt Nam hiện đại ở PTTH, giúp người học có những tri 

thức về môn học, chủ động với việc dạy học phần văn học Văn học Việt Nam hiện đại ở THPT, chủ động tiếp cận với nghề.

2. Kĩ năng: 

- Môn học sẽ rèn luyện cho SV các kĩ năng dạy học đọc - hiểu văn bản văn học với trọng tâm là đọc - hiểu các văn bản văn học Việt Nam hiện đại ở 

PTTH.

- Sinh viên thực hành thiết kế các bài soạn dạy đọc - hiểu, tổ chức các hoạt động đọc - hiểu văn bản văn học hiện đại Việt Nam ở PTTH.

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh văn bản .

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86 Từ tiếng Việt

trong hệ thống

và trong sử

dụng

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 

nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt   

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ, năng lực sử dụng từ ngữ trong hoạt động giao tiếp, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy 

học Ngữ văn cho SV.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1395



I 22   

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14.2. Ngành Cử nhân Việt Nam học (áp dụng cho K44)

Khối kiến thức đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II

II.1 8

13 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
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14 Mỹ học đại 

cương

1. Kiến thức: SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu 

của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này: Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự 

khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó; Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ 

đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này; Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, 

cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm;i lên bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt; Nắm vững các bình diện bản chất và đặc 

trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 

nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá 

sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ: Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình; Bồi đắp tình 

yêu đối với nghề nghiệp; Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả 

của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và 

cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh; Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng 

góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ 

thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Văn bản Hán 

Nôm

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ dạy những 

tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám 

phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản Nôm, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến thức về chữ Nôm để tìm 

hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông.

-	Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng Việt.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Cơ sở ngôn 

ngữ học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

   1. Kiến thức

           Người học cần nắm vững các tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời hiểu, giải thích và miêu tả  những khái niệm cơ bản, mở 

đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

   2. Kĩ năng

  Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ. 

   3.  Thái độ

      -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp

 -  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ 

 -  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi 

dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

   4.  Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 62

Bắt buộc 44

17 Nhập môn 

Việt Nam học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :.

1. Kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu.

-  Phân tích được mối quan hệ của ngành Việt Nam học với các ngành khoa học khác, tiến trình lịch sử và sự quan tâm, nghiên cứu của người nước 

ngoài về Việt Nam. 

- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn.

2. Kĩ năng.

- Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp.

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học. 

3. Thái độ

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn học dân 

gian Việt Nam

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Văn học trung 

đại Việt Nam

1.  Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam.

2. Kỹ năng

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

3. Thái độ

Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy

những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn

tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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20 Văn học hiện 

đại Việt Nam

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn học hiện đại Việt Nam (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành tựu tiêu biểu). Từ 

đó,  sinh viên có tri thức để nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam trong thế kỉ XX và sau này. 

- Sinh viên có kiến thức về các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học  với các tác giả tiêu biểu, từ đó xây dựng, xử lí các mối quan hệ giữa văn 

học và các thành tố văn hóa khác trong nghiên cứu Việt Nam học.

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các giá trị nhân bản của con người và dân tộc Việt Nam đã và đang được thể hiện phong phú, đa dạng trong văn 

học Việt Nam hiện đại. 

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu Việt Nam học 

trong tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của văn học Việt Nam hiện đại.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Tổng quan du 

lịch

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Có được những tri thức tổng quan về hoạt động du lịch và khoa học du lịch; quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch thế giới và Việt 

Nam;

- Các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch; 

- Mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực khác;

- Thời vụ, đặc điểm và biện pháp khắc phục tính thời vụ du lịch; nhiệm vụ và vai trò của người làm du lịch…

2.Kỹ năng: 

- Thu thập tài liệu phục vụ cho việc học môn Tổng quan Du lịch; 

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện; 

- Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc kết hợp kiến thức liên ngành cũng như thực hiện nghiệp vụ du lịch.

3. Các mục tiêu khác:

- Có thái độ học tập nghiêm túc; 

- Có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ tốt; 

- Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho bản thân sinh viên.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Địa lí Tự nhiên Việt Nam và Địa lí dân cư Việt Nam bao gồm:

+ Các đặc điểm cơ bản của Tự nhiên và Tài nguyên thiên nhỉên Việt Nam

+ Các đặc điểm dân cư, nguồn lao động của Việt Nam.

+ Vai trò của Tự nhiên và dân cư đối với sự phát triển KT – XH Việt Nam

2. Kỹ năng: 

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mối      liên hệ biện chứng.

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ, sử dụng Atlat địa lí VN 

3. Thái độ

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về các nguồn lực phát triển KT- XH của đất nước. vận dụng kiến thức vào việc nhìn nhận, đánh giá và giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

-  Năng lực hợp tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Địa lí kinh tế 

xã hội Việt 

Nam

1. Kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tình hình KT - XH Việt Nam trong đó đi sâu vào những thay đổi trong thời kì đổi mới. Từ đó sinh 

viên có được nền tảng kiến thức để tiếp tục học tập, nghiên cứu những vấn đề về văn hoá và du lịch Việt Nam

2. Kỹ năng:

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mốiliên hệ biện chứng.

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ KT - XH Việt Nam. Kĩ năng xây dựng biểu đồ kinh tế.

3.  Thái độ

+ Hình thành cho sinh viên thái độ nhận thức đúng đắn về những thay đổi KT - XH của đất nước, trân trọng những thành quả đã đạt được, không bi 

quan trước những khó khăn thử thách, có suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết những vấn đề đang được đặt ra.

4.Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

-  Năng lực hợp tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Hà Nội học 1. Kiến thức:

Hiểu biết về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục, tập quán; Tôn vinh những giá tri truyền thống và bản sắc của Hà Nội. Hà Nội trong 

quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội từ các điểm nhìn kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật…, Hà Nội trong con mắt của người nước ngoài.

2. Kỹ năng: 

Từ bản đồ Hà Nội, biết đọc các thông tin về những địa danh, thông tin lịch sử, văn hóa truyền thống, có khả năng giới thiệu, hướng dẫn khách du lịch 

trong nước, nước ngoài khi thực hiện các chuyến tham quan.

3. Thái độ:  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực điền dã 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực nghiên cứu  tích hợp

- Năng lực hợp tác

5. Các mục tiêu khác:  

Hà Nội học là môn học tìm hiểu, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến cho mỗi người Hà Nội, mỗi người Việt Nam những tri thức mọi mặt về Hà Nội dể 

bảo tồn, phát huy những giá trị của Hà Nội vào đời sống xã hội và quảng bá với thế giới.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Lịch sử tư 

tưởng Việt 

Nam

1. Kiến thức

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.

- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề 

chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Kĩ năng

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.

3. Thái độ

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ.

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị)

- Năng lực hợp tác

2 Hk3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Lịch sử kinh tế 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cụ thể.

2. Kỹ năng:

8. Nâng cao trình độ cho sinh viên  về lý luận kinh tế và khả năng công tác chuyên môn về kinh tế.

3. Thái độ:

  Có cách nhìn khách quan, có thái độ tích cực khi đánh giá nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn  lịch sử 

4. Củng cố và phát triển các năng lực:

- Nhận diện và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội.

- Nhận biết được sự tác động của kinh tế đến các vấn đề văn hóa, xã hội

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Lịch sử quân 

sự Việt Nam

1.Kiến thức:

Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược 

đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

2.  Kỹ năng:

Biết vận dụng kiến thức đã học để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt 

Nam. 

3. Thái độ:

Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Phẩm chất chính trị.

- Trách nhiệm công dân.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học.

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Lịch sử đối 

ngoại Việt Nam

1.Về kiến thức:

+ Nắm được những nội dung chính và những đặc điểm cơ bản trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam.

+ Nắm được vị trí, vai trò của quan hệ quốc tế trong xây dựng  và bảo vệ Tổ Quốc

+ Những sự kiện và nhân vật nổi bật trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

+ Nắm được những thành tựu, tồn tại, thời cơ, thách thức và triển vọng của ngoại giao Việt Nam hiện nay. 

2.  Về kỹ năng: 

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; kỹ năng và phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Việt Nam.

3. Về thái độ học tập: 

+ Người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc.

4.  Phẩm chất chính trị.

- Trách nhiệm công dân.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học.

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Các dân tộc ở 

Việt Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng phát triển vấn đề dân tộc 

hiện nay.

- Có ý thức và hành động vì một đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Nhận thức đúng đắn về bức tranh văn hóa các tộc người, từ đó có cách ứng xử đúng khi đến vùng dân tộc thiểu số, có lập trường quan điểm khi 

tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành Việt Nam học cùng kiến thức chung về đặc trưng văn hóa của của các tộc người 

được trang bị qua môn học, có thể nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu văn hóa giao tiếp bằng ngôn ngữ của người Việt, 

Nghiên cứu văn hóa ăn uống của dân tộc Việt, Thái, Mông…; nghiên cứu văn hóa của các tộc người ở vùng này với vùng khác hay các nước trong 

khu vực…

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi  sinh viên sau này sẽ trở thành người chiến sĩ trên mặt trận 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. 

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm khi tranh luận 

về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc .

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Thể chế chính 

trị Việt Nam 

hiện đại

1. Về kiến thức

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam từ khi có nhà nước cho đến nay

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể chế chính trị Việt Nam hiện nay

+ Nâng cao trình độ hiểu biết của sinh viên về quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam.

+ Giúp sinh viên hiểu thêm tính ưu việt và vai trò lịch sử của hệ thống chính trị cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.  Về kỹ năng:

Giúp sinh viên biết cách vận dụng lý luận về nhà nước trong việc phân tích quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị

Lý giải mối quan hệ tương tác giữa vai trò của hệ thống chính trị với thực tiễn

Biết cách xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam.

3. Về thái độ:

Củng cố cơ sở khoa học cho lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị.

4. Về năng lực.

Củng cố và rèn luyện năng lực

- Phân tích tổng hợp, hệ thống vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự nghiên cứu

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tôn giáo tín 

ngưỡng Việt 

Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Trang bị cho người học một số vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa người Việt Nam.

- Cung cấp tri thức chung về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng tại Việt Nam, qua đó tìm hiểu đặc trưng cơ bản của cuộc sống tâm linh 

người Việt.

2. Kỹ năng: Hình thành và rèn luyện phương pháp, kỹ năng tiếp cận với tôn giáo tín ngưỡng cho người học: coi tôn giáo tín ngưỡng là một tiểu hình 

thái ý thức xã hội – coi là hành vi – coi là biểu hiện đặc thù của văn hóa; phù hợp với ngành Việt Nam học trong hoạt động lý luận và thực tiễn.

3. Thái độ 

Người học cần:

-  Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tích cực nghe giảng trên lớp

- Thảo luận, tham gia làm các bài tập theo chủ đề.

- Có thái độ khách quan trân trọng đối với các vấn đề khoa học liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng trong quá khứ cũng như trong hiện tại.

4. Năng lực 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Phát huy năng lực tự đánh giá đúng vị trí và vai trò của tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Nghệ thuật 

truyền thống 

Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

- Thấy được nét đặc thù thể hiện bản sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam so với nghệ thuật truyền thống của các nước trong cùng khu vực và 

trên thế giới.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật truyền thống, năng lực đánh giá các vấn 

đề của nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại.

3. Thái độ

- Bồi đắp cho người học  tình yêu đối với nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực

- Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ 

thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Văn hóa ẩm 

thực Việt Nam

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức 

- Có được những kiến thức lý thuyết cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung; văn hóa ẩm thực VN nói riêng; - Hiểu được những yếu tố ảnh hưởng ẩm 

thực và văn hóa ẩm thực

2. Kỹ năng: 

- Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành;

-  Phân biệt được văn hóa ẩm thực với ẩm thực; văn hóa ẩm thực của một quốc gia; văn hóa ẩm thực các vùng miền;

- Biết vận dụng hiểu biết về ẩm thực, văn hóa ẩm thực vào cuộc sống… 

3. Các mục tiêu khác: 

- Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế.

- Tăng thêm lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam;

-  Biết trân trọng giá trị văn hóa trong ẩm thực….

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Địa phương 

học

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm, đặc trưng, phân loại, giá trị, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương học

2.  Kỹ năng:

-Biết nghiên cứu một địa phương (làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố, vùng, miền) để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các vốn di sản văn hóa của từng vùng, từng địa phương . 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực điền dã 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học   

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Tiếng Anh 

chuyên ngành

SV cần đạt:

1. Kiến thức.

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những kiến thức cơ 

bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Họ có khả năng 

giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 số kiến thức chuyên ngành, có hệ 

thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực văn học.

2. Kỹ năng.

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được một số đoạn 

trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới.

3. Các mục tiêu khác.

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, 

tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách 

nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Lịch sử văn 

minh thế giới

SV cần đạt:

1. Kiến thức

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.

3. Thái độ: Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

4. Mục tiêu về năng lực:

- Năng lực tự nghiên cứu, tự học

- Năng lực hợp tác…..

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

37 Tiếng Việt 

thực hành

Kết thúc môn học SV được trang bị

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu,

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng

quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Di sản văn hóa 

với phát triển 

du lịch

Kết thúc môn học, SV cần đạt:

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa (di sản văn hóa – nguồn lực du lịch)

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa.

2.  Kỹ năng:

- Mô tả được các di sản

 - Biết quản lý, khai thác di sản cho hoạt động du lịch. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

39 Du lịch văn hoá Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được:

1. Kiến thức:

- Nắm được các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản du lịch văn hóa; Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch; Nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa 

của các dạng tài nguyên "du lịch văn hóa" như: Di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội, Nghề và làng nghề thủ công truyền thống, …..

2. Kỹ năng:

 + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp lý thuyết.

 + Thuyết trình, phản biện.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Các mục tiêu khác:

 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp

 + Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Tham quan 

thực tế một 

vùng du lịch 

văn

hóa

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Có được kiến thức cơ bản:  điền dã, thăm quan thực tế; du lịch văn hóa, các vùng du lịch văn hóa ở Việt Nam…..

- Hiểu được quy trình tổ chức, thăm quan thực tế vùng du lịch văn hóa.

- Vận dụng những kiến thức tham quan thực tế vào nghiệp vụ du lịch và nghiệp vụ nghiên cứu văn hóa sau này.

2. Kỹ năng

- Mô tả được quy trình thăm quan thực tế vùng du lịch văn hóa

- Có kĩ năng tổ chức, học tập và làm việc nhóm

- Có khả năng áp dụng và thực hành ở mức độ ban đầu các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu về du lịch văn hóa của một địa bàn với một khoảng 

thời gian nhất định.                               

- Sinh viên có thể chủ động hoặc tự mình tổ chức nghiên cứu  điền dã tại địa bàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu và bước đầu biết xây dựng một số 

tour thăm quan thực tế một vùng du lịch văn hóa 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực : Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực nghiên cứu 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 1: chọn 6 trong 8 môn

1422



41 Dòng họ - làng 

xã Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

1. Kiến thức

 Chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa dòng họ - làng xã, một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc tổng thể của 

văn hóa Việt Nam.

2. Kĩ năng

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về văn hóa dòng họ - làng xã.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được biểu hiện qua mối quan hệ dòng họ - làng xã rất đặc trưng của người Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Du lịch làng 

nghề truyền 

thống

Kết thúc môn học SV cần đạt được

1. Kiến thức

Sinh viên có kiến thức cơ bản về làng nghề truyền thống Việt Nam và vấn đề phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam.

2. Kỹ năng

 Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu và phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản làng nghề của dân tộc, từ đó hướng tới các hoạt động du lịch nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa, 

kinh tế.

4. Năng lực

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về du lịch làng nghề nói riêng, cùng với kiến thức 

chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi trường với các công việc khác nhau.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy 

những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học 

tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Văn hóa 

phương Đông

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản về văn hóa  phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) : điều kiện hình thành, đặc điểm chung, thành tựu 

chính… Ảnh hưởng của nền văn hóa này đối với văn hóa Việt Nam.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn hóa phương Đông với văn hóa thế giới.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn hóa  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

 2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng cơ bản để có thể tiếp cận một quốc gia cũng như một khu vực trên thế giới dưới góc độ văn hóa. Vận dụng kiến thức văn hóa 

phương Đông để lý giải các hiện tương văn hóa Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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44 Môi trường và 

con người

1. Kiến thức

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 

chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

- Tìm hiểu một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên 

trong phát triển bền vững.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu.

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Hình thành và phát triển kỹ năng quan trắc môi trường, kỹ năng và khả năng hành động  để bảo vệ môi trường.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, bình luận, đánh giá một số vấn đề về môi trường, về mối quan hệ  con người - môi trường và môi 

trường - phát triển

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy và làm việc sau 

này.

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập.

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

+ Năng lực dạy học

- Năng lực vận dụng kiến thức về môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và con người, môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học 

ở trường phổ thông. 

- Năng lực dạy học các chuyên đề học tập về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực giáo dục

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (các hoạt động liên quan môi trường);

- Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục (các tình huống có liên quan đến ý thức, nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường, ý thức, trách 

nhiệm công dân);

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi; (các hành vi tiêu cực có liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường);

- Năng lực tư vấn, tham vấn cho học sinh (về bảo vệ môi trường, tài nguyên, lựa chọn lối sống thân thiện với môi trường...).

+ Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: có năng lực để vận động mọi người trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển 

bền vững 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo (trong lĩnh vực môi trường và phát triển, môi trường và con người…)

- Năng lực nghiên cứu khoa học (trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên)

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Kinh đô Việt 

Nam qua các 

thời kì lịch sử

Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được:

1. Kiến thức:

- Nắm vững các nội dung sau: 

 + Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia của kinh đô.

 + Nhận biết kinh đô qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động ngành.

2.  Kỹ năng:

+ Có kỹ năng phân tích, khai thác, phát huy giá trị của các kinh đô Việt Nam trong hoạt động thực tiễn của bản thân.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, khảo sát, điền dã 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III. 32

Bắt buộc 10

46 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên ngành học của 

sinh viên.

2.Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên 

cứu một cách có hiệu quả.

3.Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47 Nghiệp vụ 

truyền thông

1. Kiến thức:

- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông. 

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại.

2. Kỹ năng: 

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể.

3 Thái độ:

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực tổ chức sự kiện

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức nghiệp vụ
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48 Kỹ năng thuyết 

trình

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò của kỹ năng thuyết trình. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình.

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Kỹ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông.

4. Năng lực:

- Năng lực tự tin.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực thuyết trình trôi chảy

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Nghiệp vụ báo 

chí

1. Kiến thức:

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí.

2. Kỹ năng:

- Khai thác thông tin, phỏng vấn.

- Viết tin, bài.

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin.

3. Thái độ:

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15

50 Nghiên cứu 

phong tục tập 

quán Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán nói chung và những thuần phong mĩ tục của Việt Nam nói riêng. 

2. Kỹ năng

Biết phân biệt, lựa chọn những phong tục tập quán phù hợp với cuộc sống mới để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ những phong tục tập quán 

cổ hủ. 

3. Thái độ

Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán của dân tộc

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu phong tục tập quán nói riêng, văn hoá 

nói chung

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sẽ trở thành người có ý thức và hành động bảo tồn,  phát 

huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình 

học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 nhóm )

Nhóm 1: Nghiên cứu văn hóa
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51 Nghiên cứu 

các lễ hội 

truyền thống 

Việt

Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

Sinh viên có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lễ hội truyền thống Việt Nam

2. Kĩ năng

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về lễ hội truyền thống Việt Nam.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Nâng cao hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa được biểu hiện qua lễ hội truyền thống Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Mĩ thuật cổ 

truyền Việt 

Nam (tranh dân

gian và điêu 

khắc cổ)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về hai loại hình mĩ thuật cổ truyền Việt Nam là tranh dân gian và điêu khắc cổ.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực nhận diện, bước đầu đánh giá các tác phẩm mĩ thuật cổ Việt Nam.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu đối với nền mĩ thuật truyền thống của dân tộc.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của nghệ thuật là bồi 

đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

53 Kiến trúc Việt 

Nam: lịch sử 

hình thành và

phát triển

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có những nhận thức cơ bản, hệ thống về lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc Việt Nam cùng những đặc điểm và thành tựu 

cơ bản của nó.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có khả năng nhận diện đặc điểm, bước đầu đánh giá các công trình kiến trúc Việt Nam.

3. Thái độ

- Bồi đắp lóng ham hiểu biết và niềm say mê tìm hiểu đặc điểm, nét đẹp của các giá trị văn hóa dân tộc trong đó có nghệ thuật kiến trúc.

4. Năng lực

- Bồi dưỡng năng lực tư duy thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho sinh viên.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Nghệ thuật 

biểu diễn cổ 

truyền Việt 

Nam

(tuồng, chèo)

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.Kiến thức

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ truyền của dân tộc đặc biệt là 

tuồng và chèo.     

2.Kĩ năng

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền, năng lực đánh giá 

các vấn đề của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền trong xã hội hiện đại.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Việt Nam học.

3.Thái độ

Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa 

nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Nghiên cứu 

Việt Nam học 

ở Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.Kiến thức: 

- Hiểu được lịch sử ra đời, thực tiễn nghiên cứu và xu hướng, triển vọng phát triển của ngành Việt Nam học ở Việt Nam. 

- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn.

2. Kĩ năng.

-   Các kĩ năng nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành; lịch đại và đồng đại; kỹ năng dự báo. 

-  Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp.

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học. 

3. Thái độ

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, nghiên cứu, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2: Nghiệp vụ du lịch

56 Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch

1. Kiến thức:

- Nắm vững các nội dung sau: 

 + Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch.

 + Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…)

 + Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, công tác kết thúc 

chuyến đi)

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch.

2.  Kỹ năng:

+ Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Bản đồ du lịch 

và sử dụng bản 

đồ du lịch

Việt Nam

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; đặc điểm, bản chất, phân loại cũng như phương pháp sử dụng bản đồ du 

lịch có hiệu quả cao.

2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành; biết vận dụng hiểu biết về bản đồ du lịch và cách sử 

dụng bản đồ du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch nhằm đạt được hiệu quả cao nhất… 

3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, lòng yêu 

nghề, yêu đất nước Việt Nam….

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Sản phẩm du 

lịch - Đại lí du 

lịch

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; khái niệm, đặc điểm, bản chất, các tiêu chí phân loại cũng như những 

phương pháp tổ chức, hình thành sản phẩm du lịch; vai trò của sản phẩm du lịch; đại lý du lịch và tổ chức quản lý đại lý du lịch.

2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành… 

3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, lòng yêu 

nghề, yêu đất nước Việt Nam….

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1428



59 Du lịch với 

phát triển bền 

vững

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức: 

-  Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều kiện cơ bản; 

thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo phát triển du lịch bền vững 

ở Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững.

2. Kĩ năng.

-  Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp.

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững. 

3. Thái độ

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, nghiên cứu, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.  

4.  Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Tài nguyên - 

Môi trường du 

lịch Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :.

1. Kiến thức: 

 - Nắm vững các nội dung sau: 

 + Khái niệm cơ bản liên quan tài nguyên du lịch, môi trường du lịch

 + Tác động của du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch ở Việt Nam 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động du lịch và văn hóa của bản thân, định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững.

2. Kỹ năng:

 + Có kỹ năng nhận diện, đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch.

 +  Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ: 

+ Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp

+ Phương pháp học tập khoa học sáng tạo.

+  Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Du lịch biển 

Việt Nam

-  Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều kiện cơ bản; 

thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo phát triển du lịch bền vững 

ở Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thực tập nghề 7

62 Thực tập nghề 

1

                  3

63 Thực tập nghề 

2

 4
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IV 7

Khóa luận tốt nghiệp 7

Môn học chuyên ngành thay thế khóa luận tốt nghiệp 7

64 Du lịch Việt 

Nam trong xu 

thế hội nhập

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; vị trí, vai trò, đặc điểm, cơ hội, thách thức… của du lịch văn hóa Việt 

Nam đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu, khảo sát thực tế, bước đầu đưa ra định hướng khai thác và phát triển các 

giá trị văn hóa… trong hoạt động du lịch của địa phương, quốc gia.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nhận diện, khai thác các giá trị văn hóa

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Văn hóa Việt 

Nam trong bối 

cảnh toàn cầu 

hóa

 1. Kiến thức: 

- Có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành VNH:  đặc điểm, bản chất, mối quan hệ giữa văn hóa với các ngành kinh tế, xã hội… 

- Bước đầu hiểu và có kiến thức cơ bản về xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Phân tích các giá trị văn hóa và bước đầu tổ chức một số hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

2. Kĩ năng: 

- Tổ chức một số hoạt động bảo tồn, khai thác, quảng bá… văn hóa.

-  Nghiên cứu, phân tích ý nghĩa của các giá trị văn hóa truyền thống VN trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

-  Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất, lòng yêu nghề, yêu văn hóa VN, yêu 

đất nước và con người VN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực phân tích, nghiên cứu về văn hóa VN trong bối cảnh hiện nay.

- Năng lực vận dụng những điều đã học vào trong thực tiễn. 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Năng lực tự học

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế
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66 Tôn giáo, tín 

ngưỡng và các 

dân tộc Việt

Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững tri thức về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng trong đời sống tâm linh người Việt Nam.

- Hiểu về đặc điểm văn hóa các tộc người ở Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vấn đề dân tộc và miền núi hiện nay.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

hoá Việt Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững những vấn đề cơ bản của văn hoá Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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CTĐT Cử nhân Việt Nam học (Áp dụng cho K45)

I Giáo dục đại cương 22

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1435



8 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

II.1. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành  

14 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1448



15 Mỹ học đại 

cương

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu của mỹ học 

trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này.

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó.

  - Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  

thẩm mỹ của mỗi phạm trù này.

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của 

nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt.

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc 

giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội 

và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá sức mạnh riêng 

của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Cơ sở ngành  

17 Cơ sở ngôn

ngữ học

1. Kiến thức

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học những khái 

niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

2. Kĩ năng

- Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc giảng dạy tiếng Việt cho học sinh. 

Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học theo quan điểm hệ thống, kết hợp với dạy học theo quan điểm giao tiếp.

3. Thái độ

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập

- Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng không bình thường trong ngôn

ngữ

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn

ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4.. Năng lực

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học 

kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.2. Khối kiến thức chuyên ngành  

Bắt buộc  

18 Nhập môn 

Việt Nam học  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :.

 1. Kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu.

-  Phân tích được mối quan hệ của ngành Việt Nam học với các ngành khoa học khác, tiến trình lịch sử và sự quan tâm, nghiên cứu của người nước 

ngoài về Việt Nam. 

- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn.

2. Kĩ năng.

- Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp.

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học. 

3. Thái độ

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Văn học dân 

gian Việt Nam  

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Văn học trung 

đại Việt Nam    

1.  Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam.

2. Kỹ năng

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

3. Thái độ

Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy 

những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn 

tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Văn học hiện 

đại Việt Nam  

1.Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn học hiện đại Việt Nam (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành tựu tiêu biểu). Từ 

đó,  sinh viên có tri thức để nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam trong thế kỉ XX và sau này. 

- Sinh viên có kiến thức về các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học  với các tác giả tiêu biểu, từ đó xây dựng, xử lí các mối quan hệ giữa văn 

học và các thành tố văn hóa khác trong nghiên cứu Việt Nam học.

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các giá trị nhân bản của con người và dân tộc Việt Nam đã và đang được thể hiện phong phú, đa dạng trong văn 

học Việt Nam hiện đại. 

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu Việt Nam học 

trong tương lai.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của văn học Việt Nam hiện đại.

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23  Địa lí tự nhiên 

Việt Nam  

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Địa lí Tự nhiên Việt Nam và Địa lí dân cư Việt Nam bao gồm:

+ Các đặc điểm cơ bản của Tự nhiên và Tài nguyên thiên nhỉên Việt Nam

+ Các đặc điểm dân cư, nguồn lao động của Việt Nam.

+ Vai trò của Tự nhiên và dân cư đối với sự phát triển KT – XH Việt Nam

2. Kỹ năng: 

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mối      liên hệ biện chứng.

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ, sử dụng Atlat địa lí VN 

3. Thái độ

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về các nguồn lực phát triển KT- XH của đất nước. vận dụng kiến thức vào việc nhìn nhận, đánh giá và giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực phân tích, tổng hợp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

-  Năng lực hợp tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Văn hóa 

phương Đông    

1. Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về văn hóa phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) : điều kiện hình thành, đặc điểm chung, thành tựu 

chính… Ảnh hưởng của nền văn hóa này đối với văn hóa Việt Nam.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn hóa phương Đông với văn hóa thế giới.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn hóa thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

2. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng cơ bản để có thể tiếp cận một quốc gia cũng như một khu vực trên thế giới dưới góc độ văn hóa. Vận dụng kiến thức văn hóa 

phương Đông để lý giải các hiện tương văn hóa Việt Nam cũng như các nước khác trong

khu vực.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Lịch sử tư 

tưởng Việt 

Nam    

1. Kiến thức

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.

- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người.

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề 

chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Kĩ năng

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản.

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.

3. Thái độ

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ.

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước. 

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị)

- Năng lực hợp tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Lịch sử kinh tế 

Việt Nam    

1. Kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cụ thể.

2. Kỹ năng:

8. Nâng cao trình độ cho sinh viên  về lý luận kinh tế và khả năng công tác chuyên môn về kinh tế.

3. Thái độ:

  Có cách nhìn khách quan, có thái độ tích cực khi đánh giá nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn  lịch sử 

4. Củng cố và phát triển các năng lực:

- Nhận diện và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội.

- Nhận biết được sự tác động của kinh tế đến các vấn đề văn hóa, xã hội

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Lịch sử quân 

sự Việt Nam    

1.Kiến thức:

Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược 

đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

2.  Kỹ năng:

Biết vận dụng kiến thức đã học để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt 

Nam. 

3. Thái độ:

Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):

- Phẩm chất chính trị.

- Trách nhiệm công dân.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học.

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Lịch sử đối 

ngoại Việt Nam    

1.Về kiến thức:

+ Nắm được những nội dung chính và những đặc điểm cơ bản trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam.

+ Nắm được vị trí, vai trò của quan hệ quốc tế trong xây dựng  và bảo vệ Tổ Quốc

+ Những sự kiện và nhân vật nổi bật trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

+ Nắm được những thành tựu, tồn tại, thời cơ, thách thức và triển vọng của ngoại giao Việt Nam hiện nay. 

2.  Về kỹ năng: 

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; kỹ năng và phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Việt Nam.

3. Về thái độ học tập: 

+ Người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc.

4.  Phẩm chất chính trị.

- Trách nhiệm công dân.

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học.

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Các dân tộc ở 

Việt Nam    

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng phát triển vấn đề dân tộc 

hiện nay.

- Có ý thức và hành động vì một đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Nhận thức đúng đắn về bức tranh văn hóa các tộc người, từ đó có cách ứng xử đúng khi đến vùng dân tộc thiểu số, có lập trường quan điểm khi 

tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành Việt Nam học cùng kiến thức chung về đặc trưng văn hóa của của các tộc người 

được trang bị qua môn học, có thể nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu văn hóa giao tiếp bằng ngôn ngữ của người Việt, 

Nghiên cứu văn hóa ăn uống của dân tộc Việt, Thái, Mông…; nghiên cứu văn hóa của các tộc người ở vùng này với vùng khác hay các nước trong 

khu vực…

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi  sinh viên sau này sẽ trở thành người chiến sĩ trên mặt trận 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. 

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm khi tranh luận 

về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc .

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Thể chế chính 

trị Việt Nam 

hiện đại    

1. Về kiến thức

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam từ khi có nhà nước cho đến nay

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể chế chính trị Việt Nam hiện nay

+ Nâng cao trình độ hiểu biết của sinh viên về quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam.

+ Giúp sinh viên hiểu thêm tính ưu việt và vai trò lịch sử của hệ thống chính trị cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.  Về kỹ năng:

Giúp sinh viên biết cách vận dụng lý luận về nhà nước trong việc phân tích quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị

Lý giải mối quan hệ tương tác giữa vai trò của hệ thống chính trị với thực tiễn

Biết cách xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam.

3. Về thái độ:

Củng cố cơ sở khoa học cho lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị.

4. Về năng lực.

Củng cố và rèn luyện năng lực

- Phân tích tổng hợp, hệ thống vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự nghiên cứu

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Tôn giáo tín 

ngưỡng Việt 

Nam    

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Trang bị cho người học một số vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa người Việt Nam.

- Cung cấp tri thức chung về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng tại Việt Nam, qua đó tìm hiểu đặc trưng cơ bản của cuộc sống tâm linh 

người Việt.

2. Kỹ năng: Hình thành và rèn luyện phương pháp, kỹ năng tiếp cận với tôn giáo tín ngưỡng cho người học: coi tôn giáo tín ngưỡng là một tiểu hình 

thái ý thức xã hội – coi là hành vi – coi là biểu hiện đặc thù của văn hóa; phù hợp với ngành Việt Nam học trong hoạt động lý luận và thực tiễn.

3. Thái độ 

Người học cần:

-  Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tích cực nghe giảng trên lớp

- Thảo luận, tham gia làm các bài tập theo chủ đề.

- Có thái độ khách quan trân trọng đối với các vấn đề khoa học liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng trong quá khứ cũng như trong hiện tại.

4. Năng lực 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Phát huy năng lực tự đánh giá đúng vị trí và vai trò của tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Nghệ thuật 

truyền thống 

Việt Nam     

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

- Thấy được nét đặc thù thể hiện bản sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam so với nghệ thuật truyền thống của các nước trong cùng khu vực và 

trên thế giới.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật truyền thống, năng lực đánh giá các vấn 

đề của nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại.

3. Thái độ

- Bồi đắp cho người học  tình yêu đối với nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực

- Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ 

thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Văn hóa ẩm 

thực Việt Nam    

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức 

- Có được những kiến thức lý thuyết cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung; văn hóa ẩm thực VN nói riêng; - Hiểu được những yếu tố ảnh hưởng ẩm 

thực và văn hóa ẩm thực

2. Kỹ năng: 

- Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành;

-  Phân biệt được văn hóa ẩm thực với ẩm thực; văn hóa ẩm thực của một quốc gia; văn hóa ẩm thực các vùng miền;

- Biết vận dụng hiểu biết về ẩm thực, văn hóa ẩm thực vào cuộc sống… 

3. Các mục tiêu khác: 

- Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế.

- Tăng thêm lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam;

-  Biết trân trọng giá trị văn hóa trong ẩm thực….

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Lịch sử văn 

minh thế giới    

1. Kiến thức

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh.

2. Kỹ năng

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.

3. Thái độ: Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại.

4. Mục tiêu về năng lực:

- Năng lực tự nghiên cứu, tự học

- Năng lực hợp tác…..

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36  Ngoại ngữ 4  1. Kiến thức: 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:

- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc khác nhau để diễn tả 

ý nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc một cách phù hợp. 

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp, đọc hiểu và viết với chủ đề quen thuộc. 

- Về ngữ âm: nắm được hệ thống âm trong tiếng Anh, xác định được trọng âm của từ, trọng âm và ngữ điệu của câu. 

2. Kĩ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn độc thoại và hội thoại có độ dài vừa phải, chủ đề quen thuộc. 

- Về kỹ năng nói: diễn đạt ý thành câu nói hoàn chỉnh, phát âm đúng và rõ, câu nói có trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu khá tự nhiên. 

- Về kỹ năng đọc: hiểu ý chính và chi tiết của những văn bản có độ dài vừa phải, chủ đề quen thuộc, bước đầu biết phân tích và suy luận dựa trên nội 

dung văn bản. 

- Về kỹ năng viết: viết đoạn ngắn để miêu tả/ kể chuyện, viết thư thân mật. 

3. Thái độ: 

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể:

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà. 

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên.

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

-  Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực tư duy phản biện

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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 Phần tự chọn 4 trong 8  môn

37 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

du lịch 1   

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết ban đầu về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ A2 và các cấu trúc câu 

thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) tương đối thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống đơn giản khi tham gia thực hiện các loại 

hình dịch vụ du lịch. 

- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo ở mức độ đơn giản về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, dần hình thànhvà phát triển năng lực của 

bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch.

4 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

38 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

du lịch 2   

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ A2+ (tương đương bậc 2) và 

các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường khi tham gia thực hiện các loại hình 

dịch vụ du lịch.

- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi trung bình về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

- Người học phát triển được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm.

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành đượckhả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát triển và nâng cao 

năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch.

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

du lịch 3   

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B1 (tương đương bậc 3) và 

các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực hiện các loại 

hình dịch vụ du lịch.

- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối phức tạp về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

- Người học phát triển được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm.

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát triển và nâng cao năng lực 

của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành  du lịch .

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

du lịch 4   

1. Kiến thức: 

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch.

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B1+ (tương đương bậc 3) 

và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống  phức tạp khi tham gia thực hiện các loại hình 

dịch vụ du lịch.

- Người học có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm.

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học có được khả năng thường xuyênvà tự nhiên giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát triển và nâng 

cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch .

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

báo chí truyền 

thông 1        

1.Kiến thức: 

- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông.

- Người học làm quen với thông tin từ những văn bản báo chí liên quan đến các chủ đề quen thuộc. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có thể đọc hiểu thông tin cơ bản chi tiết từ các tài liệu báo chí. 

- Người học có thể nghe hiểu ý chính trong các bản tin thời sự trên truyền hình và đài phát thanh. 

- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp vào viết câu và đoạn ngắn về các chủ đề trong báo chí. 

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát triển năng lực 

của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

42 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

báo chí truyền 

thông 2       

1. Kiến thức: 

- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông vào nói và viết tiếng Anh.

- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có thể đọc hiểu thông tin chính và chi tiết từ các tài liệu báo chí. 

- Người học có thể nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng. 

- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp vào viết đoạn ngắn về các chủ đề trong báo chí và viết email. 

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát triển năng lực 

của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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43 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

báo chí truyền 

thông   3     

1. Kiến thức: 

- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông vào nói và viết tiếng Anh.

- Người học nắm đước các phương pháp báo chí tiếng Anh và Mỹ, về nguồn gốc của hình thức kim tự tháp ngược, cấu trúc của tin tức; về nguồn gốc 

và ý nghĩa của khái niệm “báo chí Vàng”, cùng với các yếu tố khác có nguồn gốc từ Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ.

- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có thể đọc hiểu thông tin chính và chi tiết từ các tài liệu báo chí. 

- Người học có thể nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng. 

- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp và kiến thức về phương pháp viết báo vào viết tiêu đề, tin vắn, phỏng vấn, truyện ngắn, hướng dẫn 

và bình luận. 

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát triển năng lực 

của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Ngoại ngữ 

chuyên ngành 

báo chí truyền 

thông  4

1. Kiến thức: 

- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng nâng cao vào giao tiếp tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền 

thông.

- Người học nắm được những kiến thức liên quan đến công việc chuyên ngành báo chí truyền thông. 

- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí. 

2. Kỹ năng: 

- Người học có thể viết tiêu đề báo chí, phân tích nội dung báo, lên kế hoạch và vận dụng kiến thức vào viết những bài báo với nội dung quen thuộc. 

- Người học có thể lên danh sách bản tin, thiết kế trang bìa và nội dung tạp chí, viết lời hướng dẫn cho buổi ghi hình, viết lời thoại, tổ chức buổi ghi 

hình, viết bài bình luận phim, thiết kế và viết podcast, blog, viết quảng cáo, miêu tả xu hướng thị trường. 

- Người học có thể đọc hiểu, nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng. 

- Người học có thể nói về các thông tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng. 

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học.

3. Thái độ

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh.

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực 

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát triển năng lực 

của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III. Khối Kiến thức Nghiệp vụ  

III.1. Hướng lựa chọn 1: Du lịch và văn hóa Việt Nam  

  Bắt buộc  

45 Phong tục tập 

quán Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán nói chung và những thuần phong mĩ tục của Việt Nam nói riêng. 

2. Kỹ năng

Biết phân biệt, lựa chọn những phong tục tập quán phù hợp với cuộc sống mới để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ những phong tục tập quán 

cổ hủ. 

3. Thái độ

Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán của dân tộc

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu phong tục tập quán nói riêng, văn hoá 

nói chung

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sẽ trở thành người có ý thức và hành động bảo tồn,  phát 

huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình 

học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

46  Mĩ thuật cổ 

truyền Việt 

Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về hai loại hình mĩ thuật cổ truyền Việt Nam là tranh dân gian và điêu khắc cổ.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực nhận diện, bước đầu đánh giá các tác phẩm mĩ thuật cổ Việt Nam.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu đối với nền mĩ thuật truyền thống của dân tộc.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của nghệ thuật là bồi 

đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

47  Nghệ thuật 

biểu diễn cổ 

truyền Việt 

Nam  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ truyền của dân tộc 

đặc biệt là tuồng và chèo.

2. Kĩ năng - Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền, năng lực 

đánh giá các vấn đề của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền trong xã hội hiện đại. - Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, 

phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Việt 

Nam học. 

3. Thái độ Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá 

trị văn hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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48 Hán Nôm dành 

cho du lịch  

1. Kiến thức

Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được: 

- Sinh viên biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản chữ Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm, từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong hoạt động du lịch.

Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ hiểu sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức 

mới, những văn bản mới, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

2. Kĩ năng

- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng vào hoạt động du lịch thực tiễn.

- Biết cách xử trí, lí giải trong các trường hợp cụ thể.

- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc liên ngành. 

- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học. 

- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.  

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội.

Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

4.  Năng lực:

Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

Năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

 Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Tài nguyên và 

môi trường du 

lịch  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :.

1. Kiến thức: 

- Nắm vững các nội dung sau: 

  + Khái niệm cơ bản liên quan tài nguyên du lịch, môi trường du lịch

  + Tác động của du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch ở Việt Nam 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động du lịch và văn hóa của bản thân, định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững.

2. Kỹ năng:

  + Có kỹ năng nhận diện, đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch.

  +  Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ: 

  + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp

  + Phương pháp học tập khoa học sáng tạo.

  +  Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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50 Du lịch văn hóa Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được:

1. Kiến thức:

- Nắm được các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản du lịch văn hóa; Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch; Nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa 

của các dạng tài nguyên "du lịch văn hóa" như: Di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội, Nghề và làng nghề thủ công truyền thống, …..

2. Kỹ năng:

 + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp lý thuyết.

 + Thuyết trình, phản biện.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Các mục tiêu khác:

 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp

 + Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch

1. Kiến thức:

- Nắm vững các nội dung sau: 

 + Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch.

 + Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…)

 + Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, công tác kết thúc 

chuyến đi)

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch.

2.  Kỹ năng:

+ Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

52 Thực hành 1    1. Kiến thức:Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người làm văn hóa, du lịch (hướng dẫn viên)

2.  Kỹ năng:

-  Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động giải trí tập thể

3. Thái độ

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học;

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của hướng dẫn viên.

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề..

- Tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giao tiếp, ứng xử, hoạt náo

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1463



53  Thực hành 2  1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa 

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa.

2.  Kỹ năng:

- Nhận diện được các di sản

- Mô tả, thuyết minh về các di sản

- Bước đầu hình thành kỹ năng khai thác, quản lý di sản trong hoạt động văn hóa, du lịch 

3. Thái độ

- Tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức cao

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực mô tả, khai thác, đánh giá di sản  

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học   

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

54 Thực tập 1 

55 Thực tập 2    

 Tự chọn (6 trong 10 môn)

56 Sản phẩm du

lịch - Đại lý du

lịch 

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; khái niệm, đặc điểm, bản chất, các tiêu chí phân loại cũng như những 

phương pháp tổ chức, hình thành sản phẩm du lịch; vai trò của sản phẩm du lịch; đại lý du lịch và tổ chức quản lý đại lý du lịch.

2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành… 

3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, lòng yêu 

nghề, yêu đất nước Việt Nam….

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Du lịch biển 

Việt Nam . 

- Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều kiện cơ bản;

thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo phát triển du lịch bền vững

ở Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

58 Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam  

1. Kiến thức: Nắm được các nội dung sau: 

+ Nắm vững kiến thức về các tuyến-điểm du lịch chính của Việt Nam: 

+ Nội dung của các điểm du lịch nổi tiếng và quan trọng của Việt Nam; 

+ Các tuyến du lịch chính ở VN và nội dung thuyết minh trên từng tuyến.

 + Nắm vững các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, tôn giáo… có liên quan đến các điểm du lịch của Việt Nam.

2. Kỹ năng:

 + Kỹ năng thuyết minh các tuyến điểm du lịch chính của Việt Nam.

+ Kỹ năng viết một bài thuyết minh về một điểm du lịch cụ thể

+  Kỹ năng thiết kế 1 chương trình du lịch

 + Kỹ năng quan sát, ghi chú, đề xuất cho những thay đổi (nếu có) của tuyến đểm, hoặc thiết kế tuyến điểm mới 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp

 + Nghiêm túc trong học tập và làm việc nhóm 

+ Yêu nghề, đam mê công việc

4. Năng lực: Năng lực thiết kế, thuyết minh tuyến điểm du lịch; trân trọng, gìn giữ và bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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59 Di sản văn hóa 

với phát triển 

du lịch

Kết thúc môn học, SV cần đạt:

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa (di sản văn hóa – nguồn lực du lịch)

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa.

2.  Kỹ năng:

- Mô tả được các di sản

 - Biết quản lý, khai thác di sản cho hoạt động du lịch. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

60 Hán Nôm dành 

cho du lịch 

(nầng cao)

1. Kiến thức

Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được: 

Sinh viên biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản chữ Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm, từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong hoạt động du lịch phân theo từng vùng, miền và địa phương ....

Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ hiểu sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức 

mới, những văn bản mới, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

2. Kĩ năng: 

- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng vào hoạt động du lịch thực tiễn phân theo từng vùng, miền và địa phương ....

- Biết cách xử trí, lí giải trong các trường hợp cụ thể.

- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc liên ngành. 

- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học. 

- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.  

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

4.  Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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61 Lễ hội truyền 

thống Việt 

Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

Sinh viên có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lễ hội truyền thống Việt Nam

2. Kĩ năng

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về lễ hội truyền thống Việt Nam.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Nâng cao hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa được biểu hiện qua lễ hội truyền thống Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62  Dòng họ - 

Làng xã Việt 

Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

1. Kiến thức

 Chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa dòng họ - làng xã, một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc tổng thể của 

văn hóa Việt Nam.

2. Kĩ năng

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về văn hóa dòng họ - làng xã.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được biểu hiện qua mối quan hệ dòng họ - làng xã rất đặc trưng của người Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

63 Hà Nội học 1. Kiến thức:

Hiểu biết về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục, tập quán; Tôn vinh những giá tri truyền thống và bản sắc của Hà Nội. Hà Nội trong 

quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội từ các điểm nhìn kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật…, Hà Nội trong con mắt của người nước ngoài.

2. Kỹ năng: 

Từ bản đồ Hà Nội, biết đọc các thông tin về những địa danh, thông tin lịch sử, văn hóa truyền thống, có khả năng giới thiệu, hướng dẫn khách du lịch 

trong nước, nước ngoài khi thực hiện các chuyến tham quan.

3. Thái độ:  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực điền dã 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực nghiên cứu  tích hợp

-   Năng lực hợp tác

5. Các mục tiêu khác:  

Hà Nội học là môn học tìm hiểu, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến cho mỗi người Hà Nội, mỗi người Việt Nam những tri thức mọi mặt về Hà Nội dể 

bảo tồn, phát huy những giá trị của Hà Nội vào đời sống xã hội và quảng bá với thế giới.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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64  Kiến trúc Việt 

Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có những nhận thức cơ bản, hệ thống về lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc Việt Nam cùng những đặc điểm và thành tựu 

cơ bản của nó.

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có khả năng nhận diện đặc điểm, bước đầu đánh giá các công trình kiến trúc Việt Nam.

3. Thái độ

- Bồi đắp lóng ham hiểu biết và niềm say mê tìm hiểu đặc điểm, nét đẹp của các giá trị văn hóa dân tộc trong đó có nghệ thuật kiến trúc.

4. Năng lực

- Bồi dưỡng năng lực tư duy thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho sinh viên.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Kinh đô Việt 

Nam qua các 

thời kỳ lịch sử

Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được:

1. Kiến thức:

- Nắm vững các nội dung sau: 

 + Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia của kinh đô.

 + Nhận biết kinh đô qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động ngành.

2. Kỹ năng:

+ Có kỹ năng phân tích, khai thác, phát huy giá trị của các kinh đô Việt Nam trong hoạt động thực tiễn của bản thân.

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tổ chức, khảo sát, điền dã 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Hướng lựa chọn 2: Báo chí, truyền thông và xuất bản        

 Bắt buộc   

66 Nghiệp vụ báo 

chí 

1. Kiến thức:

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí.

2. Kỹ năng:

- Khai thác thông tin, phỏng vấn.

- Viết tin, bài.

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin.

3. Thái độ:

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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67 Nghiệp vụ 

truyền thông

1. Kiến thức:

- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông. 

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại.

2. Kỹ năng: 

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể.

3 Thái độ:

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực tổ chức sự kiện

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

68  Nghiệp vụ 

xuất bản 

1. Kiến thức:

 Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản.

2. Kĩ năng: 

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát.

3. Thái độ: 

Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Ngôn ngữ 

truyền thông 

và tiếp thị 

1. Kiến thức:

- Biết, hiểu được đặc điểm và vai trò của ngôn ngữ trong việc sáng tạo và phát triển các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông

- Biết, hiểu được khái niệm tiếp thị và truyền thông tiếp thị; nắm được các đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị

- Biết, hiểu được một số phương diện của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị (ngôn ngữ với quảng cáo, ngôn ngữ với thương hiệu…)

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng nhận diện các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông tiếp thị

- Kĩ năng thực hành phân tích, đánh giá thực tế

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí

3. Thái độ: Nâng cao nhận thức về sự hành chức của ngôn ngữ trong thực tế đời sống giao tiếp cộng đồng. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực tạo lập văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Văn bản báo 

chí 

1. Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểu và thể loại của văn bản báo chí, đặc trưng, đặc điểm ngôn ngữ của văn bản báo 

chí, từ đó đặt vấn đề chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các văn bản báo chí.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản báo chí

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, 

sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt trên các phương tiện thong tin đại chúng.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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71 Tâm lí học báo 

chí – truyền 

thông

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm bắt được mọi hiện tượng tâm lí con người trong mối quan hệ nhà báo/ nhà truyền thông- tác phẩm- công chúng ở góc độ Tâm lí 

học, các hướng ứng dụng tâm lí học trong lĩnh vực báo chí- truyền thông;  khả năng nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học giao tiếp trong việc tiếp cận, 

thu thập và khai thác thông tin của nhà báo trong việc xử lí thông tin… Đây được coi là những kiến thức căn bản và thiết yếu của bộ môn Tâm lí học 

báo chí- truyền thông.

- Nắm được các quy luật của việc hình thành và phát triển ở những người làm công tác truyền thông đại chúng các năng lực và phẩm chất cần thiết 

cho nghệ thuật làm báo, hiểu được các đặc điểm tâm lí của một số đối tượng công chúng. 

- Giúp sinh viên trang bị được những tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về chuyên ngành Tâm lí học báo chí- truyền thông, đồng thời 

am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ môn học. 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống trong đời sống. 

- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác.

- Kĩ năng giao tiếp, truyền thông.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Nhận diện được vai trò, vị trí của nhà báo trong việc tiếp cận công chúng hiện đại.

- Hình thành ý thức xây dựng sản phẩm báo chí ngày càng gần gũi với con người, mang giá trị nhân văn cao.

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi nhà báo trong việc xây dựng hình ảnh nghề nghiệp trong mắt công chúng, đồng nghiệp.

- Nhận thức đúng đắn và khả năng ứng xử, xử lí tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm nâng cao khả năng hòa nhập vào các nhóm công 

chúng- xã hội.

4. Năng lực

- Năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí ở nhiều loại hình báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng 

như các cơ quan văn hoá-tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức chính trị xã hội…

- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ chức năng 

trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kĩ 

năng nghiệp vụ báo chí. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, có lập trường quan điểm, tư tưởng vững 

vàng.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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72 Các loại hình 

báo chí hiện đại   

Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau:

1. Kiến thức

- Trình bày được các loại hình báo chí hiện đại: báo in, báo nói, truyền hình, báo điện tử.

- Trình bày được, phân tích được quá trình phát triển, những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình báo chí.

- Nhận ra được xu thế phát triển trong tương lai của từng loại hình báo chí hiện đại. Từ đó, nhận thức được những phẩm chất cần có của người làm 

báo để đáp ứng được yêu cầu của từng loại hình.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm

- Kĩ năng thuyết trình

- Kĩ năng tiếp cận, xử lí vấn đề

- Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin thời sự.

3. Thái độ 

- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc.

- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

4. Năng lực

- Năng lực tìm kiếm thông tin.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu-

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tạo lập sản phẩm báo chí.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Thực hành 1 Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau:

1. Kiến thức

- Học sinh có kiến thức về quy trình làm báo, công tác truyền thông và xuất bản ấn phẩm báo chí.

- Cụ thể, quy trình làm báo: thu thập thông tin, viết bài, thiết kế, in ẩn sản phẩm; quy trình truyền thông, những cách thức truyền thông.

- Chỉ ra được những yêu cầu cơ bản trong quy trình làm báo, xuất bản ấn phẩm truyền thông.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng thu thập thông tin

- Kĩ năng viết bài, đưa tin.

- Kĩ năng lựa chọn nội dung, hình thức truyền thông.

- Kĩ năng trình bày vấn đề

- Kĩ năng làm việc với chuyên gia

3. Thái độ 

- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc.

- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

4. Năng lực

- Năng lực tìm kiếm thông tin.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm báo, truyền thông.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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74 Thực hành 2 1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự

- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí

2. Kĩ năng

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình 

học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản.

2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Thực tập 1  

76 Thực tập 2  

 Tự chọn (chọn 06 trong 10 môn) 2 HK7

77 Kĩ năng khai 

thác thông tin 

trên internet 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được:

1. Kiến thức 

- Hiểu được các tri thức cơ bản liên quan đến việc khai thác thông tin trên Internet: các khái niệm quan trọng, qui trình khai thác thông tin trên 

Internet, một số lưu ý trong quá trình khai thác thông tin trên Internet.

- Nắm được qui trình rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin trên Internet.

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tìm kiếm, chọn lọc, khai thác, lưu trữ, hiệu chỉnh thông tin trên Internet.

- Vận dụng thành thạo các kĩ năng khai thác thông tin vào trong thực tế, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và lĩnh vực công tác trong tương lai. 

3. Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác.

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực công nghệ thông tin 

- Năng lực tự học

- Năng lực tư duy

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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78 Kĩ năng biên 

tập báo chí

1. Kiến thức: 

SV hiểu được

- Tổng quan về biên tập, các nguyên tắc, quy trình, kĩ thuật biên tập

- Công việc biên tập cụ thể với từng loại hình báo chí

2. Kĩ năng: 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc biên tập

- Rèn luyện kĩ năng biên tập chuyên nghiệp 

3. Thái độ 

 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình tiếp cận, lựa chọn, chỉnh sửa, chuyển tải thông tin.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận 

- Năng lực hợp tác

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79  Kĩ năng biên 

tập sách 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm bản chất và vai trò của nghề biên tập sách.

- Trình bày được một cách hệ thống các kĩ năng, thao tác cần thiết của hoạt động biên tập sách.

2. Kĩ năng

- Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kiến thức đã học về hoạt động biên tập vào thực tiễn.

- Phát hiện nhanh nhạy, kịp thời các lỗi văn bản biên tập, bao gồm cả lỗi kĩ thuật lẫn nội dung.

- Đưa ra được những phương án khắc phục và hoàn thiện văn bản mau lẹ và hiệu quả. 

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được ý nghĩa và những đóng góp quan trọng của nghề biên tập sách đối với xã hội.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người công dân luôn tâm huyết với nghề của mình, đồng thời có ý thức trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và cộng đồng.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực thẩm định và kiểm duyệt văn bản 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp theo hướng liên ngành cho người học sau khi tốt nghiệp đại học.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

80 Kĩ năng tổ 

chức bản thảo 

Kết thúc môn học người học cần đạt được:

1. Kiến thức:

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tổ chức bản thảo, trong đó có xây dựng kế hoạch đề tài, đề xuất mời cộng tác viên thực hiện đề tài.

2. Kĩ năng: 

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức bản thảo.

3. Thái độ: 

Thông qua môn học, người học biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn khai thác bản thảo.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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81 Kĩ năng viết 

quảng cáo

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về quảng cáo nói chung, nắm vững các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản quảng cáo; 

nắm được kĩ năng tạo lập và tiếp nhận các thể loại quảng cáo khác nhau.

2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành viết các văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội; có kĩ năng tiếp nhận văn bản quảng cáo 

dưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Về thái độ: 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức tự rèn luyện thực hành viết các văn bản quảng cáo.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Có năng lực phân tích và đánh giá đối tượng cần được quảng cáo

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học năng lực thực hành viết các kiểu văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Kĩ năng phỏng 

vấn báo chí 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1.  Kiến thức

- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được: 

- Phân tích được nguồn gốc ra đời của Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về Phỏng vấn báo chí.

- Dựa vào các khái niệm, thuật ngữ về thể loại Phỏng vấn, so sánh nó với các thể loại Tin, Tường thuật, ghi nhanh, điều tra và Phóng sự.

- Căn cứ vào sự ra đời của thể loại Phỏng vấn, giải thích được tại sao nó được coi là hạt nhân trong nhóm các thể loại báo chí.

- Phân biệt được phương pháp Phỏng vấn  và thể loại Phỏng  vấn

- Căn cứ vào khái niệm thể loại Phỏng vấn, giải thích được năng lực phản ánh hiện thực của tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Phân tích được các đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được ít nhất 2 đặc điểm về nội dung và 2 đặc điểm về hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí.

 Phân tích được các kĩ năng để sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được vai trò  người dẫn trong  tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Phân tích được những kĩ năng cần có để thực hiện thành công một  tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Nắm được pháp luật và đạo đức trong phỏng vấn báo chí.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức về thể loại Phỏng vấn báo chí, đánh giá được mức độ đạt tiêu chí của 1 tác phẩm cụ thể.

- Dựa vào đặc điểm thể loại, phân tích được các ưu, nhược điểm của một tác phẩm Phỏng vấn cụ thể.

- Sử dụng kiến thức về đặc điểm Phỏng vấn báo chí, viết ra được một khung kịch bản Phỏng vấn về một chủ đề được cho trước.

- Vận dụng kiến thức về kĩ năng sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn, viết ra được kịch bản một chương trình Phỏng vấn và nhập vai một  người dẫn chương 

trình.

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề, đề tài

- Trau dồi kĩ năng khai thác và xử lý tư liệu

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Hình thành và phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm

3. Thái độ

- Người học yêu thích môn học và có ý thức hình thành quan điểm cá nhân trước mỗi một sự kiện, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

- Người học  yêu thích phỏng vấn, trao đổi, tương tác với nhiều người khác.

- Người học chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Người học có ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Người học có đạo đức nghề nghiệp trong công việc phỏng vấn báo chí.

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực ứng xử các tình huống giao tiếp khi tiếp xúc với các đối tượng phỏng vấn báo chí. 

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, thuyết phục, thuyết trình trước công chúng.

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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83 Kĩ năng điều 

tra xã hội học

1. Kiến thức

- Các đặc điểm và loại hình của nghiên cứu xã hội học 

- Các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học 

- Các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính  

- Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin, viết báo cáo khoa học của một cuộc điều tra xã hội học 

- Đạo đức trong nghiên cứu xã hội học

2. Kĩ năng

- Nhận diện được các vấn đề xã hội và hình thành nên một đề tài nghiên cứu xã hội học  

- Thiết kế đề cương, chương trình nghiên cứu một đề tài xã hội học      

- Thực hành thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính 

- Viết báo cáo khoa học 

- Vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân, đặc biệt là kĩ năng phỏng vấn để thu thập thông tin.

3. Thái độ

- Thấy cần thiết một cách thức làm việc mang tính logic và khách quan như đặc điểm của nghiên cứu khoa học mà người nắm vững các phương pháp 

và kĩ thuật điều tra xã hội học phải luôn tôn trọng. 

- Thận trọng khi làm việc với thông tin, luôn đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và tính đại diện của thông tin trong các bài viết của mình.

4. Năng lực

- Hình thành, phát triển thói quen và năng lực tự nghiên cứu 

- Năng lực thuyết trình, thảo luận, phản biện 

- Năng lực làm việc độc lập và năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp và đời sống

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

84 Kĩ năng viết 

tin bài 

1. Kiến thức

- Hiểu và vận dụng được đặc trưng cơ bản, đối tượng phản ánh của thông tin báo chí, đặc điểm về bạn đọc của báo chí vào hoạt động viết tin, bài cho 

báo chí.

- Hiểu và vận dụng được tri thức về tin tức, bài phản ánh vào quá trình tạo lập tin, bài cho báo chí. 

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng viết tin, bài trong báo chí

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong viết tin, bài phản ánh

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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85 Kĩ năng tổ 

chức sự kiện 

1. Kiến thức

- Biết, hiểu được kiến thức cơ bản về lí luận và kĩ năng tổ chức sự kiện: khái niệm, phân loại, những điều cần chú ý,.....

- Phân tích, lý giải về phương diện tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế.  …

- Phân tích và tổ chức thành công các sự kiện …

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm

- Kĩ năng tự học

- Kĩ năng thiết kế, tổ chức sự kiện 

- Kĩ năng thiết kế và tổ chức thành công sự kiện trong đời sống xã hội. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuât nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề 

nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực thiết kế và tổ chức sự kiện 

- Năng lực ứng dụng CNTT trong quá trình tổ chức

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86   Kĩ năng 

thuyết trình

Kết thúc môn học,người học cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò của kĩ năng thuyết trình. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Kĩ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông.

4. Năng lực:

- Năng lực tự tin.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực thuyết trình trôi chảy

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Hướng lựa chọn 3: Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

87 Ngữ âm tiếng 

Việt 

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm,

chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ âm để lí

giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng.

2.Về kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo

âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng chuẩn mực

ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm

vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của ngữ âm và chữ viết trong hoạt động giao

tiếp.

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học

tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong

sáng của tiếng Việt.

4. Về năng lực:

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực

đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

88 Từ vựng – Ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt 

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt,

cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng.

2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri

thức về từ vựng vào việc giảng dạy từ tiếng Việt cho học sinh. Bên cạnh đó, môn

học còn hướng dẫn người học biết sử dụng phương pháp hệ thống động vào hoạt

động dạy học từ tiếng Việt.

3. Về thái độ:

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc

thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

89  Ngữ pháp 

tiếng Việt 

1. Kiến thức

 Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn

ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích) theo quan

điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của

cụm từ chính phụ, câu và ba bình diện nghiên cứu câu, mạch lạc và liên kết trong

văn bản - diễn ngôn.

 2. Kĩ năng

 Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương

pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ năng nhận diện, phân tích 

ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích

tính liên kết và mạch lạc trong văn bản - diễn ngôn.

 3. Thái độ

 Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử

mới xây dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng của người

Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

 4. Năng lực

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực

đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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90 Phong cách 

học tiếng Việt 

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong

cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ tiếng Việt.

2.Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ

thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các phong cách

ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say

học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của ngôn

ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

4. Về năng lực:

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực

đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

91 Ngữ dụng học 1.Về kiến thức:

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng.

- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực.

- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụng học trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp.

2.Về kĩ năng:

- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp.

- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp.

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học.

3.Về thái độ:

- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học. 

- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học.

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp

4. Về năng lực:

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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92 Phương pháp 

dạy học tiếng 

Việt cho người 

nước ngoài 

1. Kiến thức

 - Môn học giúp sinh viên hiểu được nhiệm vụ, mục đích và các thao tác cần có trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Từ đó, hiểu được 

những phương pháp dạy học ngoại ngữ trên thế giới hiện nay và các phương pháp cụ thể trong dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài (dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ).

 - Môn học giúp sinh viên có những tri thức cần thiết trong việc phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết của người nước ngoài khi học 

tiếng Việt.

 2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng những tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 - Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách nhanh 

chóng và hiệu quả.

 - Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

 - Biết nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề thuộc nội dung của bài học.

 3. Thái độ

 - Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 - Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt.

 - Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 - Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), năng lực giao 

tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết của 

người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được những hiểu biết về phông 

văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

93 Phương ngữ 

học tiếng Việt 

1.Về kiến thức:

Môn học giúp người học nắm bắt những vấn đề cơ bản về Phương ngữ học tiếng Việt: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

bản chất của phương ngữ và tính lịch sử của nó; nắm được các quan điểm phân vùng phương ngữ ở Việt Nam và đặc trưng của các vùng phương ngữ 

tiếng Việt; nắm

được vấn đề phương ngữ trong tác phẩm văn học và định hướng nghiên cứu về phương ngữ tiếng Việt hiện nay.

2.Về kĩ năng:

- Kĩ năng nhận diện và phân biệt đặc trưng các vùng phương ngữ tiếng Việt trên những sản phẩm ngôn từ cụ thể.

- Kĩ năng mô tả đặc điểm những phương ngữ cụ thể, đặc biệt là phương ngữ nơi mình sinh ra và lớn lên.

- Kĩ năng so sánh, đối chiếu từ vựng, ngữ pháp của phương ngữ với ngôn ngữ toàn dân

- Vận dung những kiến thức cơ bản của phương ngữ học để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến phương ngữ tiếng Việt.

3.Về thái độ:

- Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng phương ngữ và có thái độ ứng xử đúng đắn trước những khác biệt phương 

ngữ.

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội các phương ngữ tiếng Việt.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học)

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm hệ thống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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94 Thực hành 1 1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc của một bài học, thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học

- Củng cố kiến thúc và vận dụng kiến thức khi xác định mục tiêu bài học và lựa chọn phương pháp phù hợp

2. Kĩ năng

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng nghiệp vụcơ bản khi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng xác định mục tiêu bài học và thiết kế các hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu dạy học

3. Thái độ

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu.

- Tự tin khi đứng lớp

4. Năng lực

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn  học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm giao tiếp.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

95 Thực hành 2 1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức về quy trình dạy học, cách thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học

- Củng cố các kiến thức về kiểm tra, đánh giá

2. Kĩ năng:

Rèn luyện cho người học các kỹ năng thiết kế giáo án và tổ chức hoạt động dạy học kĩ năng kiểm tra, đánh giá người học.

3. Thái độ:

Rèn luyện cho người học ý thức tự tin khi đứng lớp. Người học có tinh thần học hỏi, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và kĩ thuật dạy học mới

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

96 Thực tập 1 

97 Thực tập 2 
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Tự chọn (6 trong 8 môn) 

98 Ngôn ngữ và 

văn hóa  

1.Về kiến thức:

Môn học giúp người học nắm bắt những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và văn hóa trong tiếng Việt 

trên tất cả các cấp độ của ngôn ngữ. Đồng thời, người học cũng nắm được những nét khác biệt về văn hóa trong hành vi ứng xử, văn hóa trong từ 

vựng, văn hóa trong phương tiện giao tiếp giữa các quốc gia để bổ trợ cho việc học ngoại ngữ. 

2.Về kĩ năng:

- Kĩ năng phân tích những đặc điểm về ngôn ngữ học dưới góc độ văn hóa học.

- Kĩ năng đối chiếu những nét khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia

- Vận dung những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ - văn hóa để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngôn ngữ Việt

3.Về thái độ:

- Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng về văn hóa và có thái độ ứng xử đúng đắn trước những biểu hiện đa dạng 

này 

-Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội các biểu hiện đa dạng về văn hóa các quốc gia.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp 

(biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học)

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng 

Việt theo quan điểm hệ thống.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

99 Ngôn ngữ học 

đối chiếu 

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho người học kĩ năng nhận diện những đặc điểm về ngữ âm, từ vưng - ngữ nghĩa và đặc biệt là ngữ pháp tiếng Việt 

bằng cách đốichiếu với các ngôn ngữ khác. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản vềcác nguyên tắc và phương pháp đối chiếu ngôn ngữ, 

các đồng nhất và khác biệt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Giúp người học biết vận dụng kiến thức đã học để lí giải, phân 

tích các hiện tượng ngôn ngữ trong thực tế sử dụng.

2. Kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các ngữ liệu ngôn ngữ và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ, kĩ năng sử dụng chuẩn mực tiếng 

Việt trong mọi lĩnh vực của hoạt động giao tiếp.

3. Thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu ngôn ngữ. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ 

đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực: hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng ngoai ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

100 Tiếng Việt 

chuyên ngành 

Văn hóa – 

Lịch sử

1. Kiến thức

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ và văn hóa – lịch sử , mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ và văn 

hóa – lịch sử

2. Kĩ năng

 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về ngôn ngữ, văn hóa – lịch sử vào việc xử lí các thông tin, tiếp nhận và tạo 

lập vănbản có tính đặc thù . Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức các hoạt động nghề nghiệp theo quan điểm giao tiếp.

3. Thái độ

 - Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với văn hóa – lịch sử; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng 

lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4. Năng lực

- Những năng lực chung: Năng lực giao tiếp

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học 

kĩ năng tạo lập văn bản theo quan điểm giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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101 Tiếng Việt 

chuyên ngành 

Ngôn ngữ - 

Văn hóa 

1. Kiến thức

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ, văn hóa và tư duy 

dân tộc.

2. Kĩ năng

 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức vào việc xử lí các thông tin, tiếp nhận và tạo lập văn bản có tính chất văn hóa 

. Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức các hoạt động nghề nghiệp theo quan điểm giao tiếp.

3. Thái độ

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với văn hóa và tư duy; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng 

lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4. Năng lực

- Những năng lực chung: Năng lực giao tiếp

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học 

kĩ năng tạo lập văn bản theo quan điểm giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

102 Tiếng Việt 

chuyên ngành 

Kinh tế - Xã 

hội 

1. Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên nước ngoài nắm được các thuật ngữ kinh tế cơ bản bằng tiếng Việt và vận dụng vào việc hiểu các khái niệm đại cương về kinh 

tế.

- Nắm được tổng quan lịch sử kinh tế và các đặc điểm cơ bản của kinh tế Việt Nam.

- Hiểu được mối quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam và những triển vọng trong các năm tới.

2. Kĩ năng:

- Dịch được các bài viết về kinh tế

- Viết các bài giới thiệu về vấn đề kinh tế

- Trình bày trước lớp

3. Thái độ:

- Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp.

- Nhận thức được mối quan hệ giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục…

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu các thuật ngữ kinh tế khi học ngoại ngữ (tiếng Việt) và từ đó vận dụng vào công việc kinh doanh 

thương mại trong thực tế.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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103 Phương pháp 

dạy học tiếng 

Việt cho người 

nước ngoài 

(nâng cao) 

1. Kiến thức

 - Hiểu được phương pháp dạy học các kĩ năng lời nói: kĩ năng nghe hiểu, kĩ năng nói, kĩ năng đọc, kĩ năng viết.

 - Hiểu được nguyên tắc và các bước thiết kế bài giảng, phân biệt được lỗi ngẫu nhiên và lỗi giao thoa để sửa lỗi triệt để, soạn nội dung giảng dạy trên 

tài liệu ngoài giáo trình chuyên môn.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng những tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 - Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách nhanh 

chóng và hiệu quả.

 - Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

 - Biết nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề thuộc nội dung của bài học.

3. Thái độ

 - Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 - Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt.

 - Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 - Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), năng lực giao 

tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học).

 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết của 

người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được những hiểu biết về phông 

văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

104  Lịch sử tiếng 

Việt 

1.Về kiến thức:

- Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của tiếng Việt.

- Sinh viên được cung cấp kiến thức về ngôn ngữ học so sánh lịch sử.

- Sinh viên hiểu và trình bày đuợc: các cơ sở xác định nguồn gốc tiếng Việt và diễn biến chính trong các giai đoạn phát triển của lịch sử tiếng Việt.

2.Về kĩ năng:

- Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức về ngôn ngữ học lịch sử để xác định quan hệ nguồn gốc và mức độ thân thuộc giữa các ngôn ngữ ở Việt 

Nam.

- Sinh viên có được kỹ năng làm việc nhóm, có kỹ năng thuyết trình.

3.Về thái độ:

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Biết quý trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Sinh viên có thể áp dụng những kiến thức môn học để xác định nguồn gốc cũng như mức độ thân thuộc giữa các ngôn ngữ 

dân tộc ở Việt Nam. Sinh viên cũng có thể phân tích, đánh giá những ý kiến khác nhau về nguồn gốc tiếng Việt.

- Những năng lực đặc thù: Sinh viên còn có thể áp dụng một số kiến thức về Ngôn ngữ học Lịch sử để xác định quan hệ nguồn gốc và mức độ thân 

thuộc giữa các ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

105 Thực hành văn 

bản tiếng Việt

1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn bản, việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản. Thông qua việc rèn luyện và 

nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức 

khoa học.

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng tiếp nhận và tạo lập các loại văn bản. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say họctập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn 

giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩnmực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là 

nói và viết.

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 

 Khóa luận tốt nghiệp 

 Tự chọn 2 trong 4

106 Du lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập 1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; vị trí, vai trò, đặc điểm, cơ hội, thách thức… của du lịch văn hóa Việt 

Nam đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu, khảo sát thực tế, bước đầu đưa ra định hướng khai thác và phát triển các 

giá trị văn hóa… trong hoạt động du lịch của địa phương, quốc gia.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nhận diện, khai thác các giá trị văn hóa

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

107 Văn hóa Việt 

Nam trong bối 

cảnh toàn cầu 

hóa

 1. Kiến thức: 

- Có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành VNH:  đặc điểm, bản chất, mối quan hệ giữa văn hóa với các ngành kinh tế, xã hội… 

- Bước đầu hiểu và có kiến thức cơ bản về xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Phân tích các giá trị văn hóa và bước đầu tổ chức một số hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

2. Kĩ năng: 

- Tổ chức một số hoạt động bảo tồn, khai thác, quảng bá… văn hóa.

-  Nghiên cứu, phân tích ý nghĩa của các giá trị văn hóa truyền thống VN trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

-  Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất, lòng yêu nghề, yêu văn hóa VN, yêu 

đất nước và con người VN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Năng lực phân tích, nghiên cứu về văn hóa VN trong bối cảnh hiện nay.

- Năng lực vận dụng những điều đã học vào trong thực tiễn. 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Năng lực tự học

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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108  Tôn giáo, tín 

ngưỡng và các 

dân tộc Việt 

Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững tri thức về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng trong đời sống tâm linh người Việt Nam.

- Hiểu về đặc điểm văn hóa các tộc người ở Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vấn đề dân tộc và miền núi hiện nay.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

109 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

hoá Việt Nam         

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững những vấn đề cơ bản của văn hoá Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc.

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu.

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14.3 Ngành Cử nhân Văn (Áp dụng cho K44)

I 22

1 Triết học Mác 

– Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức đại cương
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3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức: 

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn

- Cấu tạo từ

- Cụm động từ

- Động từ khiếm khuyết

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Khoa học công nghệ

- Du lịch

- Khí hậu

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 

hoặc 

HK2

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

2. Kỹ năng:

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn.

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân.

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả; 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi phạm kỷ 

luật.

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  trái  quy  

định của pháp luật

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể 

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3

Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II 70

II.1 8

13 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
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14 Mỹ học đại 

cương

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu của mỹ học 

trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này.

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó.

  - Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  

thẩm mỹ của mỗi phạm trù này.

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của 

nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt.

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc 

giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội 

và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá sức mạnh riêng 

của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Văn bản Hán 

Nôm

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ dạy những 

tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám 

phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản Nôm, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến thức về chữ Nôm để tìm 

hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông.

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt.

  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Cơ sở ngôn 

ngữ học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được

1. Kiến thức

Người học cần nắm vững các tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời hiểu, giải thích và miêu tả  những khái niệm cơ bản, mở đầu về 

cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

2. Kĩ năng

Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ. 

3. Thái độ

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp

-  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ 

-  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi 

dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4.  Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.2 62

Bắt buộc 44

17 Văn học dân 

gian Việt Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

X đến

hết thế kỷ XVII

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức khái quát về văn học Việt Nam trung đại.

- Sinh viên có  kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học Việt Nam trung đại từ thế kỉ X đến hết 

thế kỉ XVII.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

3. Thái độ

 Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy 

những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khối kiến thức chuyên ngành
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19 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

XVIII

đến hết thế kỷ 

XIX

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam hai giai đoạn “từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX” và “nửa cuối thế kỷ XIX”

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến hết thế 

kỉ XIX.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

 - Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ 

XIX, SV có thể chủ động tiếp cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu cầu sáng tạo và đổi mới. 

- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, biết tổ chức hợp 

tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Văn học Việt 

Nam từ đầu 

thế kỷ XX

đến 1945

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1.  Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu Thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành 

tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn này.

- Sinh viên có kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu. 

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trong nghiên cứu văn học.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau:

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1504



21 Văn học Việt 

Nam từ 1945 

đến 1975

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975; Đặc điểm nội dung 

và nghê thuật của các thể loại tiêu biểu: thơ, văn xuôi, kịch; Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học 1945- 1975 được chọn giảng trong module 

môn học và được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở nhà trường PT.

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu 

văn hóa - văn học.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích) các văn bản văn học giai đoạn 1945 – 

1975 đúng và sâu sắc; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc 

trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; Biết tìm ra những ý tưởng mới, cách thức, biện 

pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (biết hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ cách mạng; biết chuyển thể sân khấu các tác phẩm văn học 

cách mạng; biết nhập vai và hóa thân trên sân khấu những hình tượng văn học tiêu biểu như hình tượng bà mẹ Việt Nam trong kháng chiến, hình 

tượng anh bộ đội cụ Hồ…). 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan; Biết vận dụng 

những kiến thức từ tác phẩm văn chương vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Văn học Việt 

Nam  từ 1975 

đến nay

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: những chuyển biến lịch sử, xã hội, văn hóa, tư tưởng và yêu cầu đổi mới 

tất yếu của văn học; tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975; đặc điểm cơ bản của văn học và thành tựu, hạn chế; những đổi mới cơ bản về 

tư tưởng và nghệ thuật của thể loại: thơ, văn xuôi, kịch; các tác gia tiêu biểu của văn học giai đoạn này (tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ 

thuật); các tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở trường PT.

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày 

nay.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá 

các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học sau 1975 

trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; biết tìm ra những ý tưởng mới, cách thức, biện 

pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (tổ chức câu lạc bộ văn học, chuyển thể sân khấu các sáng tác văn học; biết nhập vai và thể hiện trên sân 

khấu những thông điệp nhân văn của văn học đương đại…). 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá những điểm tích cực và hạn chế về các sự 

kiện văn học đương đại. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Văn học Ấn 

Độ - Nhật Bản - 

 Đông

Nam Á

1.Kiến thức: 

- Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á, từ cổ đại  đến hiện đại. 

- Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học  Ấn Độ, Văn học Nhật Bản đối với văn học Việt Nam.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

 2. Kỹ năng:

- Góp phần hình thành, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 

- Góp phần hình thành, củng cố phương pháp và kỹ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật Bản ở nhà 

trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Văn học Nga Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế kỷ XIX và 

XX. 

- Nắm được phong cách của các tác giả tiêu biểu

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm văn học Nga, hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm hiểu văn hóa 

Nga qua tác phẩm văn học,…

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Văn học Nga là một nền văn học có rất nhiều ảnh hưởng đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung. Cần 

gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó 

có sự liên hệ với văn học dân tộc.

4. Năng lực :

-  Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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25 Văn học Trung 

Quốc

1.Kiến thức: 

- Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại. 

- Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Cổ - Trung đại và Cận- Hiện đại.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

 2. Kỹ năng:

- Góp phần hình thành, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 

- Góp phần hình thành, củng cố phương pháp và kỹ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc ở nhà trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Văn học 

phương Tây, 

Mỹ La tinh

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

4. Năng lực :

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Nguyên lý lý 

luận văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.Kiến thức

- Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái ý thức xã hội 

khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính khuynh hướng của văn học, vấn 

đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng trong tiếp nhận văn học…

- Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học.

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ thông nói 

riêng. 

- Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… 

thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn học.

3. Thái độ

Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính thì với việc 

tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, cái nhìn 

cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính khoa học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Tác phẩm văn 

học và loại thể 

văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; thấy được sự 

khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được vai trò, chức năng và mối 

quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn từ, nhân vật…

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều quan trọng 

nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi thể loại văn học (thơ trữ 

tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…).

2. Kĩ năng

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường phổ thông. 

Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong trường phổ thông.

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ văn ở phổ 

thông.

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành năng lực nghiên 

cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có 

chất lượng cao ở trường phổ thông. 

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức này thành 

phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể loại trong nhà trường 

phổ thông.

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết như: kĩ năng 

truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; kĩ năng tổ chức hoạt 

động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho 

học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh viên có năng 

khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm những năng lực quan trọng khác như hợp 

tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ thông…

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Tiến trình văn 

học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn 

học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong tiến trình văn 

học.

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật trên thế giới 

như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp phần định hình tri thức về 

sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư duy nghệ thuật. Môn học đồng thời 

giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa văn học châu Âu và văn học Việt Nam. 

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng qua lại của các 

phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo...

- Rèn luyện khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển.

- Rèn luyện các kỹ năng cần thiết : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo 

luận, sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những thành tựu nghệ thuật của  văn chương  nhân loại.

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ngữ âm tiếng 

Việt

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ âm để lí giải, 

phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng. 

2. Kĩ năng 

Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng chuẩn mực 

ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của ngữ âm và chữ viết trong 

hoạt động giao tiếp.

3. Thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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31 Từ vựng – ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

 Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng. 

2. Kĩ năng

Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc nghiên cứu từ tiếng Việt. 

3. Thái độ

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp.

4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Ngữ pháp 

tiếng Việt

    Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

    Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích) 

theo quan điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba bình diện nghiên cứu câu, 

mạch lạc và liên kết trong văn bản - diễn ngôn.

2. Kĩ năng

    Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ năng nhận 

diện, phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc trong văn bản - diễn ngôn.

3. Thái độ

     Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói 

năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực

    -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

    -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Phong cách 

học tiếng Việt

     Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các phong cách ngôn 

ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả

3. Thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của ngôn ngữ 

nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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34 Ngữ dụng học Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng.

- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực.

- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụng  học trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp

2. Kĩ năng

- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp. 

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học.

3. Thái độ

- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học. 

- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học.

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

35 Tiếng Việt 

thực hành

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

     Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng 

để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kĩ năng

     Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt 

câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ

    Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp. 

Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và 

viết.

4. Năng lực

    Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tiếng Anh 

chuyên ngành

SV cần đạt:

1. Kiến thức.

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những kiến thức cơ 

bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Họ có khả năng 

giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 số kiến thức chuyên ngành, có hệ 

thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực văn học.

2. Kỹ năng.

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được một số đoạn 

trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới.

3. Các mục tiêu khác.

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, 

tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách 

nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Văn học so 

sánh

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và điều kiện hình 

thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh.

- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so sánh và đặc 

điểm của từng loại hình đó.

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và các phương 

pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học 

thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới.

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh thấy được 

sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, khác biệt và sự giao thoa ảnh 

hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn.

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến hoạt động 

nghiên cứu, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực khác như giảng dạy, các 

hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội khác…

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những cán bộ khoa học, người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình, tương tác nhóm

- Năng lực nghiên cứu và phê bình văn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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38 Tâm lí học 

sáng tạo nghệ 

thuật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên tìm hiểu một cách có hệ thống về đặc điểm cấu trúc tâm lí của chủ thể sáng tạo thẩm mĩ, bản chất và tính đặc thù của quá trình sáng 

tạo văn học nghệ thuật từ đó có thể khơi dậy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của bản thân cũng như của người khác.

2. Kĩ năng

- Bồi dưỡng sinh viên năng lực phân tích, đánh giá một hiện tượng quan trọng của đời sống thẩm mĩ: vấn đề chủ thể trong quá trình sáng tạo nghệ 

thuật, đặc biệt là chủ thể nhà văn.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để SV say mê hoạt động nghiên cứu văn học.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình

- Năng lực dịch chuyển nghề nghiệp

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn (Chọn các môn học thuộc 5 tự chọn sau)

Tự chọn 1: Những vấn đề chung (Chọn 1 trong 4 môn học sau)
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39 Văn học dịch 

và nghiên cứu 

văn học dịch ở 

Việt Nam

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Sinh viên có phương pháp, kỹ năng chủ yếu để tiếp cận văn học dịch, xử lí thông tin tiếp nhận từ việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam.  

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tình yêu, niềm say mê văn học dịch.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ thông.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Văn học hậu 

hiện đại

Kết thúc môn học, người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu - Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh hưởng của nó 

đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới. 

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác phẩm tiêu 

biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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41 Văn học Việt 

Nam trong xu 

thế toàn cầu 

hoá

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

- 1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được tính thời sự của văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, thấy được vai trò quan trọng của văn học đối với 

việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện tượng đời 

sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học Việt Nam 

trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

  

42 Thi pháp văn 

học dân gian

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

Sinh viên nắm vững những kiến thức lí luận cơ bản và chuyên sâu về văn học dân gian trên phương diện thi pháp thể loại.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình tìm hiểu tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc độ thi pháp.

- Nâng cao kĩ năng tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng…

3. Thái độ

Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy hiệu quả năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy hiệu quả năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 2: Chuyên đề Văn học Việt Nam (chọn 1 trong 4 môn học sau)
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43 Thi pháp văn 

học Việt Nam 

trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Sinh viên có hệ thống khái niệm lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại; các đặc điểm của thi pháp văn học Việt Nam 

trung đại và sự thể hiện trong thực tiễn sáng tác. 

2. Kỹ năng

Vận dụng những hiểu biết về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại để nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại nói riêng, văn 

học Việt Nam nói chung. 

3. Thái độ

Bồi dưỡng tình yêu văn học, lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua nghiên cứu tìm hiểu văn học.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người có ý thức và hành 

động bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Thi pháp văn 

học Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được kiến thức chuyên sâu về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. Trên cơ sở đó, hình thành phương pháp luận nghiên cứu văn 

học Việt Nam hiện đại từ góc nhìn thi pháp học.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại trên tinh thần khách quan, khoa 

học. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các vấn đề văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học nảy sinh trong thực tiễn đời sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 VHVN đương 

đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam đương đại. Trên cơ sở đó, có ý thức và hành động nhằm phát triển nền văn học 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đương đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam đương đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các 

hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học Việt Nam 

đương đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm 

văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học đương đại. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

2

46 Ngữ nghĩa học 

từ vựng

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Về kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại của ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt về các phương diện: ý nghĩa của từ, các thành tố 

nghĩa của từ, nghĩa của các cụm từ cố định, tính nhiều nghĩa của từ, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong hệ thống từ vựng. 

2. Về kĩ năng: 

Rèn luyện kĩ năng phân tích các thành tố nghĩa của từ, thấy được quá trình vận động và biến đổi nghĩa của từ, phân biệt hiện tượng nhiều nghĩa và 

hiện tượng đồng âm, phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của từ ngữ trong hệ thống từ vựng..

3. Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt.

4. Về năng lực:

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ (các thao tác phân 

tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực phân tích nghĩa của từ 

tiếng Việt, từ đó giúp sử dụng từ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3: Chuyên đề Ngôn ngữ (chọn 1 trong 4 môn học sau)
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47 Liên kết và 

mạch lạc trong 

văn bản

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

 1. Kiến thức

      Hiểu được những khái niệm: văn bản - diễn ngôn, đoạn văn, liên kết, mạch lạc. Từ đó thấy được đặc điểm, vai trò của liên kết và mạch lạc trong 

văn bản, cách lập luận của đoạn văn trong văn bản, qua đó phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản và diễn ngôn, liên kết và mạch lạc, phương 

thức liên kết và phương tiện liên kết… 

 2. Kĩ năng

   -  Có kĩ năng nhận diện các kiểu loại văn bản, kĩ năng cấu tạo và phân tích văn bản khi đứng từ góc độ người xây dựng hoặc người tiếp nhận văn 

bản.

   - Có kĩ năng vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các văn bản cụ thể hoặc xây dựng các 

kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn.

   -  Có kĩ năng phân tích cấu tạo, cách lập luận của đoạn văn và viết đoạn văn theo cấu trúc.

3. Thái độ

     Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, nhận thức được vai trò của các yếu tố trong và ngoài văn bản (vai trò của 

người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, chức năng của văn bản…) trong việc tạo nên đặc trưng của các kiểu loại văn bản. Trên cơ sở đó thấy được cái 

hay, cái đẹp và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của người Việt.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập văn bản, năng lực phân tích 

lập luận.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Các bình diện 

ngữ nghĩa của 

câu và vấn đề 

dụng học

    Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

 Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề nghĩa của câu: nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái từ đó để thấy được mối quan hệ 

giữa ngữ nghĩa và cú pháp cũng như những vấn đề của câu trong giao tiếp. Đồng thời môn học cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về vấn đề dụng 

học: hành vi ngôn ngữ và nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn trong phát ngôn, từ đó để thấy được bản chất hành động của phát ngôn và mối quan hệ 

giữa phát ngôn và ngữ cảnh sử dụng. 

2. Kỹ năng

- Phân tích các thành phần trong cấu trúc nghĩa miêu tả.

- Chỉ ra các loại nghĩa tình thái và phương thức thể hiện tình thái trong phát ngôn cụ thể

- Phát hiện và phân tích hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong phát ngôn

- Phân tích nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn qua một phát ngôn cụ thể

3. Thái độ

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, khả năng tiếp thu nhanh và ứng dụng nhanh  những vấn đề về nghĩa của câu và dụng học trong 

phát ngôn

4. Năng lực

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng câu tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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49 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

từ góc độ ngôn 

ngữ

    Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản  ngôn ngữ học và đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của hai thể loại văn học tiêu biểu là truyện và thơ. 

Chuyên đề cũng giới thiệu một cách khái quát các yếu tố có vai trò định hướng giao tiếp trong hai thể loại này để từ đó giúp người học hiểu và vận 

dụng vào việc tìm hiểu tác phẩm văn học

2. Kĩ năng

Trang bị cho người học kĩ năng biết vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào việc phân tích tác phẩm văn học; kĩ năng sử dụng chuẩn mực và sáng 

tạo  ngôn ngữ khi tạo lập văn bản.  

3. Thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và cảm thụ văn học.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 2

50 Thơ và một số 

quan niệm về 

thơ Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

+ Những đặc trưng cơ bản của thơ: nội dung của thơ, hiện thực được phản ánh trong thơ, cảm xúc, tình cảm và lí trí trong thơ, những yếu tố cơ bản 

về hình thức nghệ thuật thơ và có khả năng vận dụng vào cảm thụ và phân tích cái hay cái đẹp  của mỗi bài thơ, hình thành khả năng bình thơ.

+ Thấy được khả năng, đặc điểm của một số thể thơ tiêu biểu.

+ Hiểu được một số quan niệm về thơ Việt Nam hiện đại để thấy được tiến trình phát triển của thơ ca dân tộc.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng thuyết phục người khác

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện những nét độc đáo trong mỗi bài thơ từ đó hình thành khả năng cảm thụ 

thơ.

-  Khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, đưa ra những quan điểm mới và phân tích một cách hợp lý các yếu tố cơ bản của thơ về cả thi pháp, nội 

dung, hình thức.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như: cái chân, thiện, mĩ.

4  Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực cảm thụ thơ

- Năng lực sáng tác thơ

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 4: Chuyên đề Lý luận văn học (chọn 1 trong 4 môn học sau)
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51 Lý luận thể 

loại tiểu thuyết 

thế kỷ XX

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Môn học trang bị cho sinh viên nhận thức được diện mạo của lý luận tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX.

 - Đánh giá được những thành tựu cơ bản của lý luận tiểu thuyết qua từng giai đoạn . Từ đó rút ra được hình thái vận động của lý luận tiểu thuyết ở 

Việt Nam thế kỷ XX.

2.Kĩ năng

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn , một tác giả hay một tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Những vấn đề 

lý luận của phê 

bình văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học.

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các loại cơ bản của 

phê bình văn học.

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường phái - phương 

pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê bình xã hội học mác xít, phê 

bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái…

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học, các hiện tượng văn học cụ thể. 

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn và người nghiên 

cứu văn học.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học thông qua những kiến thức công cụ và các thao tác, phương pháp nghiên cứu đã lĩnh hội được.

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn 

hơn theo thời gian.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn, các nhà nghiên cứu văn học luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Phân tích, phẩm bình, đánh giá và giải thích các hiện tượng văn học.

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người làm 

công tác nghiên cứu khoa học đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV ngành Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang 

các lĩnh vực khác như giảng dạy, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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53 Lý luận văn 

học 1945 - 

1975

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Tái hiện lại bức tranh tổng quan của chặng đường 30 năm lý luận văn học giai đoạn 1945-1975

- Khái quát lại một số vấn đề cơ bản của lý luận giai đoạn từ 1945-1975

- Đánh giá các hoạt động và thành tựu về lý luận văn học giai đoạn 1945-1975

2. Kĩ năng

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một chặng đường, một hiện tượng, một tác giả hay một tác phẩm văn học Việt Nam  thuộc giai 

đoạn 1945 -1975.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận văn học giai đoạn 1945- 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

- Năng lực khoa học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 

54 Thi pháp thơ 

Đường

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại.

- Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên cứu về thơ Đường, một đỉnh cao thể loại thơ của lịch sử văn học Trung Quốc.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của thơ Đường, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn 

giảng dạy trong nhà trường.

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích..) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ thơ Đường, khả 

năng giảng dạy những tác phẩm thơ Đường trong nhà trường

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5: Chuyên đề văn học nước ngoài (Chọn 1 trong 4 môn học sau)
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55 Thi pháp 

truyện ngắn 

A.Sêkhôp

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm thi pháp, thi pháp truyện ngắn.

- Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của thi pháp truyện ngắn A.Sêkhôp. 

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác phẩm từ góc độ thi pháp.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực :

-  Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn Sêkhôp

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Nghệ thuật 

truyện ngắn

E.Hemingway

Kết thúc môn học, người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đặc trưng nghệ thuật của truyện ngắn E.Hemingway. 

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn E.Hemingway.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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57 Tiểu thuyết 

Nhật Bản

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng giải thưởng 

Nobel văn chương.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết  với văn học Nhật Bản và văn học thế giới.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết  Nhật Bản, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm 

được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích tác…) phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu 

thuyết Nhật Bản, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học tiểu thuyết Nhật Bản trong nhà trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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58 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên ngành học của 

sinh viên.

2.Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên 

cứu một cách có hiệu quả.

3.Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Nghiệp vụ 

Biên tập xuất 

bản

1. Kiến thức:

- Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản.

2. Kỹ năng: 

- Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát.

3. Thái độ: 

- Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III.   Khối kiến thức nghiệp vụ
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60 Chuyển thể tác 

phẩm văn học 

sang kịch bản  

điện ảnh

Kết thúc môn học người học cần đạt được: 

1. Kiến thức:

- Nắm được những vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết chuyển thể (đặc biệt là lý thuyết chuyển thể của các nhà lý luận Hollywood - Mỹ)

- Hiểu được bản chất của kịch bản điện ảnh và các nguyên tắc viết kịch bản điện ảnh

- Hiểu được nội hàm khái niệm cũng như các nguyên tắc và phương thức của việc “chuyển thể kịch bản” trong điện ảnh từ các tác phẩm văn xuôi tự 

sự.

2. Kỹ năng:

- Biết lựa chọn hướng tiếp cận kịch bản văn học từ phía điện ảnh để lý giải tính chất tổng hợp của nghệ thuật điện ảnh.

- Biết vận dụng những thao tác nghiên cứu liên ngành như thi pháp học, văn bản học, nghệ thuật học…để phân tích, đánh giá tác phẩm văn học cũng 

như tác phẩm điện ảnh

- Có khả năng nhận biết và chuyển thể được một số tác phẩm văn xuôi tự sự thành kịch bản phim (truyền hình, nhựa, hoạt hình…)

3. Thái độ:

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn

- Có thái độ trân trọng, nghiêm túc và khoa học khi đánh giá một tác phẩm chuyển thể.

- Có một tâm thế vững vàng khi quyết định lựa chọn công việc liên quan đến ngành biên kịch điện ảnh

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Nghiệp vụ báo 

chí

1. Kiến thức:

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí.

2. Kỹ năng:

- Khai thác thông tin, phỏng vấn.

- Viết tin, bài.

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin.

3. Thái độ:

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

62 Nghiệp vụ 

truyền thông

1. Kiến thức:

- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông. 

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại.

2. Kỹ năng: 

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể.

3 Thái độ:

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực tổ chức sự kiện

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Kỹ năng thuyết 

trình

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò của kỹ năng thuyết trình. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình.

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Kỹ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông.

4. Năng lực:

- Năng lực tự tin.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực thuyết trình trôi chảy

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16

16

64 Giá trị văn 

chương 

Nguyễn Trãi 

đối với sự phát 

triển văn học 

dân tộc

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Am hiểu sâu sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với sự phát triển văn hóa dân tộc.

2. Kỹ năng

- Biết phân tích thơ văn Nguyễn Trãi và một số thể loại đặc trưng của văn học trung đại.

3. Thái độ

- Yêu quý, trân trọng thơ văn Nguyễn Trãi nói riêng, văn học trung đại nói chung.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói riêng, văn học 

Việt Nam và thế giới nói chung

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Thể loại truyền 

kỳ trong văn 

học Việt Nam 

trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Nhận diện được đặc trưng của thể loại truyền kỳ, chỉ ra được đóng góp to lớn của truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự sự Việt Nam 

trung đại đồng thời thấy được ảnh hưởng của nó trong văn học hiện đại.

2. Kỹ năng

- Biết cách đọc, hiểu tác phẩm truyền kì

3. Thái độ

- Yêu quý, trân trọng thể truyền kì và có ham muốn đọc, nghiên cứu thể loại này.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói riêng, văn học 

Việt Nam và thế giới nói chung

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn (Chọn 1 trong các tuỳ chọn từ tự chọn 6 cho đến tự chọn 10)

Tự chọn 6: Chuyên ngành văn học Việt Nam trung đại
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66 Thi pháp 

Truyện Kiều

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm được đặc trưng thi pháp văn học Việt Nam thời trung đại nói chung và thi pháp Truyện Kiều.

- Nắm được những vấn đề có liên quan đến Truyện Kiều như vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề thi pháp văn học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực hợp tác.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thể loại tiểu 

thuyết chương 

hồi trongvăn 

học Việt Nam 

trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm được đặc trưng cơ bản của thể loại tiểu thuyết chương hồi trong văn học Việt Nam trung đại

- Nắm được vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm tiểu thuyết chương hồi Việt Nam thời trung đại

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại, có khả năng tổng hợp và nhận định khoa học các vấn đề nghiên cứu.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực hợp tác.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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68 Thơ Nôm 

Đường luật 

trong văn học 

Việt Nam 

trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương diện lịch sử 

phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại. 

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ Nôm Đường 

luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh. 

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm Đường luật trong 

văn học Việt Nam trung đại.

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường.

3. Thái độ

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại .

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

69 Thể kí trong 

văn học Việt 

Nam trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thể loại kí trong văn học Việt Nam trung đại từ phương diện lịch sử phát triển 

đến đặc trưng, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại. 

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm kí 

trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh. 

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thể loại kí trong văn học 

Việt Nam trung đại.

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm kí trong nhà trường.

3. Thái độ

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại .

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn 7: Chuyên ngành văn học Việt Nam hiện đại

70 Truyện ngắn 

Việt Nam 

1930 – 1945

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, thành tựu tiêu 

biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này.

- Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu.

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người nghiên cứu khoa 

học.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau:

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

71 Đóng góp của 

phong trào 

Thơ mới 1932 

– 1945 đối với 

sự phát triển 

thơ ca dân tộc

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

 Hiểu và trình bày được những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ ca Việt Nam 

hiện đại.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam.

- Thái độ hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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72 Tiểu thuyết 

Việt Nam từ 

1945 đến nay

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam từ 1945 đến nay. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác 

phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về tiểu thuyết Việt Nam sau 1945.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam sau 1945. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học sau 1945 

trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

73 Truyện ngắn 

Việt Nam từ 

1945 đến nay

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại truyện ngắn Việt Nam từ 1945 đến nay. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu 

tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về truyện ngắn Việt Nam sau 1945.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam sau 1945. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học sau 1945 

trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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74 Kí Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại ký Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm văn học từ 

đặc trưng thể loại.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về ký Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm ký hiện đại trên 

tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có 

cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

75 Kịch Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về kịch Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc 

trưng thể loại.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về kịch Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm kịch hiện đại trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận 

dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời 

đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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76 Văn xuôi Tiên 

Tần

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về  văn xuôi Tiên Tần, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc cổ đại.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Tiên Tần với văn hoc xuôi và văn học Trung Quốc.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của văn xuôi 

Tiên Tần, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

77 Tiểu thuyết 

Trung Quốc 

hiện đại

1.Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về  tiểu thuyết hiện đại, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc hiện đại.

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết hiện đại với tiểu thuyết và văn học Trung Quốc.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

 2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu thuyết 

hiện đại, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 8: Chuyên ngành VHNN
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78 Thi pháp thơ 

Tagor

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại.

- Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên cứu về thơ Tagor, một đỉnh cao thể loại thơ Ấn Độ.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác phẩm tiêu biểu của thơ Tagor, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy 

trong nhà trường.

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp học.

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ thơ Tagor, 

khả năng giảng dạy những tác phẩm thơ Tagor trong nhà trường.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

79 Tiểu thuyết 

hiện thực Nga 

thế kỷ XIX

Kết thúc môn học, người học cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hiện thực Nga cùng hệ thống lý luận thẩm mỹ của nó. 

- Nắm được những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX và phong cách một số tác giả tiêu biểu. 

2. Kĩ năng

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Tiểu thuyết Nga thế kỷ XIX với những giá trị nhân văn sâu sắc đã tạo nên cho văn học Nga một vị trí đặc biệt trong văn học thế giới. Nó đã có 

những ảnh hưởng nhất định đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung. Cần gợi lên những giá trị nhân văn 

cao đẹp của thể loại văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học 

dân tộc.

4. Năng lực :

-  Hình thành, phát triển năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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80 Tiểu thuyết 

Phương Tây 

thế kỷ XIX

Kết thúc môn học, người học cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX nói riêng; 

các tiền đề cho sự bùng nổ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX; sự kế thừa và cũng như những đổi mới lớn lao của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ 

XIX để đi đến hoàn thiện thể loại; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tiểu thuyết gia tiêu biểu.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX và một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

81 Kịch cổ điển 

Pháp thế kỷ 

XVII

Kết thúc môn học, người học cần đạt được:

1. Kiến thức

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII. Thấy được vị trí, vai trò của kịch Cổ điển 

trong dòng chảy Văn học Phương Tây.

- Nắm được kiến thức về một số tác gia bi kịch và hài kịch tiêu biểu của Văn học Cổ điển chủ nghĩa.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII và một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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82 Thi pháp học Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về Thi pháp học cùng các bình diện cụ thể của nó; thấy được mối quan hệ, tính độc 

đáo đặc thù và tính hữu hiệu của cách tiếp cận thi pháp học so với các cách tiếp cận văn học khác trong khoa nghiên cứu văn học.

.2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học từ bình diện hình thức của văn học. Điều đó cũng có nghĩa là giúp họ có kĩ năng 

tiếp cận tác phẩm văn học từ các bình diện nghệ thuật đích thực của văn học.

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học. 

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích TPVH

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

83 Thi pháp truyện Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học mang thi pháp và 

các phạm trù thi pháp.

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”.

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện.

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học thuộc thể loại 

truyện.

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện vào công tác nghiên cứu văn học sau này.

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế.

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm…

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến hoạt động 

nghiên cứu khoa học, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực khác như giảng 

dạy Ngữ văn, hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 9: Chuyên ngành LLVH
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84 Thi pháp thơ Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về thi pháp thơ:

+ Khái niệm thi pháp thơ

+ Khái niệm thơ ca và sự phân loại thơ

+ Các bình diện thi pháp của thơ

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá tác phẩm thơ trữ tình, lí giải một vấn đề của thực tiễn thơ từ góc nhìn thi pháp học như: ngôn từ, 

giọng điệu, quan niệm nghệ thuật về con người, không – thời gian nghệ thuật…

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học. 

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích và phẩm bình thơ.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

85 Thi pháp kịch Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.Kiến thức

- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại.

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại.

2.Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm văn học kịch. 

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

3.Thái độ

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về thi pháp thể 

loại, thêm hiểu những tác phẩm kịch từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86 Những tìm tòi 

theo hướng 

hiện đại chủ 

nghĩa của 

phong trào thơ 

mới ở giai 

đoạn cuối

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.Kiến thức

Giúp sinh viên nắm những tìm tòi đổi mới theo hướng hiện đại của một giai đoạn thơ mà lâu nay chưa được nghiên cứu và đánh giá một cách công 

bằng và kĩ lưỡng. 

2.Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá một giai đoạn văn học, có kĩ năng xem xét một cách khách quan hiện tượng văn học trên cơ sở vận 

dụng quan điểm lịch sử - hệ thống.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

3.Thái độ

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm thơ ca còn chưa được chú ý nghiên cứu hoặc được nghiên cứu với thái độ chưa công 

tâm. Từ đó, người học thêm trân trọng những nỗ lực tìm tòi của cha ông trong lịch sử thơ ca của dân tộc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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87 Vấn đề nghiên 

cứu phong 

cách một số 

tác giả VHVN 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức:  

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về phong cách nghệ thuật cá nhân.

+ Thấy được ý nghĩa, giá trị, những mối quan hệ liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn.

+ Thấy được và hiểu sâu sắc những nhân tố tạo thành phong cách nghệ thuật cá nhân, những dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật.

+ Nắm được những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của một số tác gia văn học tạo cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu về mỗi tác gia đó .

2. Kỹ năng: 

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Kỹ năng thuyết trình

-  Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến kiến thức đã học, và vận dụng hệ thống lí thuyết đã 

tiếp nhận để phân tích vấn đề một cách thấu đáo.

-  Kỹ năng phân tích các dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật của một tác giả văn học.	

3. Thái độ học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo. 

-  Hình thành ở sinh viên một thái độ học tập nghiêm túc với tinh thần tự giác cao trong quá trình đào tạo.

-  Rèn luyện ý thức chuyên cần của sinh viên không chỉ trên lớp mà còn tự học ở nhà.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình văn học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực giao tiếp

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16

88 Ngôn ngữ báo 

chí

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, ban đầu về báo chí và ngôn ngữ báo chí.Cụ thể đó là các vấn đề về đặc điểm, tính chất của ngôn ngữ 

báo chí, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của các thể loại và loại hình báo chí tiêu biểu.

2. Kĩ năng

Trang bị cho người học kĩ năng nhận diện, miêu tả và phân tích ngôn ngữ báo chí; kĩ năng sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ báo chí ở cả hai dạng phát 

âm và chữ viết; kĩ năng vận dụng kiến thức  vào việc tạo lập các văn bản báo chí.

3. Thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt và ý thức tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ báo chí, năng lực 

tạo lập các loại văn bản báo chí, năng lực nhận diện và phân tích ngôn ngữ báo chí.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 10: Chuyên ngành Ngôn ngữ

1538



89 Hệ thống vốn 

từ tiếng Việt 

và việc sử 

dụng từ trong 

hoạt động giao 

tiếp

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1.Kiến thức

Nhằm giúp cho sinh viên nhận thức rõ từ là một trong số các đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, luôn tồn tại ở hai trạng thái: trạng thái tĩnh trong hệ thống 

ngôn ngữ và trạng thái động trong hoạt động tư duy và giao tiếp của con người. Nghiên cứu từ cần thiết phải xem xét từ ở cả hai trạng thái này.

2. Kĩ năng

Sinh viên có kĩ năng hệ thống hoá vốn từ theo từng tiêu chí; vận dụng được những nguyên tắc cơ bản của việc dùng từ vào trong hoạt động giao tiếp 

và phân tích nhận xét đánh giá từ trong giao tiếp một cách có cơ sở.

3. Thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, nhận xét, đánh giá. Đặc biệt, môn học 

còn giúp người học nâng cao năng lực dùng tiếng Việt làm cho tiếng Việt ngày càng trong sáng, giàu có hơn.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

90 Câu trong văn 

xuôi Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về câu, các kiểu câu tiêu biểu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại và vai trò của nó trong việc biểu hiện nội dung 

tác phẩm.

- Hiểu được các các phép biến đổi câu và kiểu cấu trúc của nó trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, dụng học.

- Hiểu được vai trò của câu trong việc tạo nên tính mạch lạc và liên kết trong văn xuôi Việt Nam hiện đại.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích các kiểu cấu trúc câu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên các bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học.

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích những kiểu câu chuẩn mực và những biến thể của nó trong các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại.

- Có kĩ năng vận dụng những kiến thức về mạch lạc và liên kết để khảo sát, phân tích những biểu hiện của chúng trong các tác phẩm văn xuôi Việt 

Nam hiện đại.

3. Thái độ

Xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích môn học, thấy được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của các nhà văn Việt 

Nam hiện đại.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập câu từ các bình diện khác 

nhau.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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91 Thành ngữ và 

việc vận dụng 

thành ngữ 

trong văn bản 

nghệ thuật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

      Môn học nhằm trang bị cho người học bức tranh toàn cảnh về thành ngữ tiếng Việt trên các phương diện: khái niệm thành ngữ, nhận diện thành 

ngữ trong sự khu biệt với các đơn vị từ ghép, tục ngữ, đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa, nguồn gốc, phân loại các kiểu cấu tạo của thành ngữ tiếng Việt… 

Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng thành ngữ linh hoạt và sáng tạo vào hoạt động giao tiếp nói chung, trong văn bản nghệ thuật nói riêng.

2. Kĩ năng

     Qua việc cung cấp những kiến thức lí thuyết, học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện cho người học cách sử dụng  thành ngữ đúng và hay trong 

hoạt động giao tiếp nói chung và trong văn bản nghệ thuật nói riêng.

3. Thái độ

     Rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo cho người học tinh thần, thái độ say mê học tập.  Giúp người học thấy được cái hay, cái đẹp 

trong kho tàng thành ngữ tiếng Việt, qua đó có ý thức  sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  

4. Năng lực

    -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

    -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, so sánh và nhận diện thành ngữ. Bên 

cạnh đó, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực ngôn ngữ, đó là sử dụng thành ngữ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp.

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

92 Từ láy và vai 

trò của từ láy 

trong thơ Nôm 

Đường luật

     Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

     Trên cơ sở những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ đã được học ở các học phần Từ vựng học, Phong cách học… môn học nhằm củng cố, phát triển 

cho người học những kiến thức về đặc điểm của từ láy, vai trò của từ láy và việc sử dụng sáng tạo từ láy trong thơ Nôm Đường luật. 

2. Kỹ năng

    Trang bị cho người học kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ Nôm Đường luật; kĩ năng vận dụng những kiến thức về ngôn ngữ vào việc phân tích tác 

phẩm văn chương.

3. Thái độ

     Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý, tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt, đặc biệt ý thức giữ gìn, bảo tồn những di sản văn học quý giá của dân tộc

4. Năng lực

     Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực phân tích và cảm thụ văn học.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

93 Hành vi ngôn 

ngữ và việc sử 

dụng các hành 

vi ngôn ngữ 

trong truyện 

ngắn Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

     Nắm được những tri thức lý luận cơ bản về lí thuyết hành vi ngôn ngữ và thấy được hiệu quả của việc sử dụng các hành vi ngôn ngữ trong truyện 

ngắn Việt Nam hiện đạigiai đoạn 1930-1945.  

2. Kĩ năng

    Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc phân tích truyện ngắn. Bên cạnh đó biết cách lí giải sự xuất hiện của các hành vi ngôn ngữ 

trong một số truyện ngắn tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 1930-1945. 

3. Thái độ

     - Có ý thức sử dụng chuẩn mực và sáng tạo các hành vi ngôn ngữ trong tiếp nhận cũng như trong tạo lập văn bản. Bên cạnh đó rèn luyện khả năng 

tự học, tự nghiên cứu và thái độ yêu quý tiếng Việt cho sinh viên.

     - Có thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập

4. Năng lực

     Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năngphân tích văn bản thông qua các tác phẩmtruyện 

ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945.   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Thực tập nghề 7

94 Thực tập nghề 

1

3
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95 Thực tập nghề 

2

4

IV 7

Khóa luận tốt nghiệp 7

Các môn chuyên ngành thay thế

7

96 Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật trong đời sống.

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm nhạc, các thể 

loại phổ biến…

- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc .

- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau.

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng của hình 

tượng trong nghệ thuật tạo hình.

- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng.

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo hình trong văn 

học.

- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật khác.

- Kỹ năng thuyết trình

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật

- Năng lực giáo dục

- Năng lực thích ứng hoàn cảnh

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Khoá  luận  tốt  nghiệp  hoặc  các  môn chuyên ngành thay thế

Nhóm 1: (Chọn 1 trong 2 môn học sau)
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97 Những vấn đề 

cơ bản và hiện 

đại của

lý luận văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như:

- Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa…

- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống.

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó xuất phát từ 

chính chất liệu ngôn từ.

- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu trúc nội tại của 

tác phẩm văn học.

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính.

- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác của một số 

phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin

- Kỹ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học

- Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

- Tự giác trong học tập

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập

- Năng lực cảm thụ văn học 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực giao tiếp

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

98 Ngôn ngữ và 

văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

 Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, ngôn ngữ học và văn học, về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương.

2. Kỹ năng 

 Nâng cao kỹ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học

3. Thái độ

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về ngôn ngữ văn chương. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt

4. Năng lực

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực cảm thụ ngôn ngữ văn chương trong học tập, nghiên cứu

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2: (Chọn 2 trong số những môn học sau):
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99 Rèn luyện kỹ 

năng sử dụng 

tiếng Việt

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng 

để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kĩ năng

 Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt 

câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp. 

Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và 

viết.

4. Năng lực

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

100 Văn học Minh 

– Thanh

1. Kiến thức:

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Minh- Thanh với văn học Trung Quốc nói riêng và  văn học thế giới 

nói chung.

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và 

cho cuộc sống trong tương lai.

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học Minh- Thanh , đặc biệt là những tác gia và tác phẩm 

được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3.Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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101 Kịch phi lý 

trong văn học 

Phương Tây

thế kỷ XX

Kết thúc môn học, người học cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của kịch phi lý; các tiền đề cho sự phát triển của kịch phi lý; biết được các 

thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu của dòng kịch phi lý.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

102 Thơ ca Việt 

Nam thời trung 

đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được  đặc trưng hình thức các thể loại thơ Đường luật, ngâm khúc, hát nói, truyện thơ Nôm.

- Nhận diện được sự khác biệt giữa thơ ca trung đại và hiện đại.

- Nắm vững các tác giả, tác phẩm thơ tiêu biểu trong văn học trung đại Việt Nam.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

-  Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, nghiên cứu.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực nghiên cứu văn học 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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103 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

Việt Nam hiện 

đại từ đặc 

trưng thể loại

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức lí luận chung về văn học Việt Nam hiện đại và các thể loại trong văn học Việt Nam hiện đại.

- Nắm vững hệ thống thể loại và hệ thống tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại được dạy học trong nhà trường PT.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ đặc trưng thể loại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học).

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tổng cộng 130

I Giáo dục đại cương 22

1 Triết học Mác-

Lênin

1. Kiến thức:

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội.

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

4. Năng lực 

- Hình thành phẩm chất chính trị

- Năng lực dạy học.

- Hiểu biết các vấn đề xã hội

- Làm việc nhóm.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

CTĐT Cử nhân văn (Áp dụng cho K45)
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2 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

1. Kiến thức

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin.

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực

- Năng lực kiểm tra, đánh giá .

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

 1.  Kiến thức:

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam 

nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa…

2. Kỹ năng:

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch

3. Thái độ:

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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4 Tư tưởng Hồ

Chí Minh

1. Mục tiêu kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung 

cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

2. Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

3. Về thái độ

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh 

phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt

Nam

1. Kiến thức

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018).

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử.

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học.

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có khả năng 

phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng.

3. Thái độ

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư tưởng, 

lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

Đáp ứng được tiêu chuẩn về :

- Phẩm chất chính trị

- Trách nhiệm công dân

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức: 

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu.

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn.

- Thời hiện tại đơn

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much)

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc

- Nơi làm việc

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao

- Thức ăn

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử….

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu)

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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7 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau:

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc)

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ.

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn 

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như:

- Tiền tệ 

- Các phương tiện giao thông

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên.

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản.

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các thông 

báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản.

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử dụng 

hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công việc gần đây bằng lời lẽ 

đơn giản.

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản.

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ.

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên.

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm.

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như:

- Năng lực làm việc độc lập

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực diễn thuyết

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt 

được những yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các 

thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ 

phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm 

tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết;

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa biểu đồ, sơ 

đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; 

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

2 HK1 

hoặc 

HK2

Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Pháp luật đại 

cương

1. Kiến thức: 

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật;

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa;

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm

3.Thái độ: 

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Giáo dục thể

chất 1

1. Kiến thức

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức khỏe.

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học.

2. Kĩ năng

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT.

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông.

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3. Thái độ

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra.

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho 

mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe cộng 

đồng, cá nhân và gia đình.

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK2
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 2 HK3
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Bóng bàn 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam.

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống.

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới.

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn.

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn.

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn.

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu.

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn.

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng chuyền 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bóng đá 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Bóng rổ 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử.

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản.

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản.

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ.

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Bơi thể thao 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học.

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao.

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp.

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu.

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Cầu lông 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

1. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Cờ vua 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Đá cầu 1. Kiến thức

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất.

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái  độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn.

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Điền kinh 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1559



Thể dục nhịp 

điệu

1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Võ Taewondo 1. Kiến thức

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động.

2. Kỹ năng

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất.

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học.

3. Thái độ

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

4. Năng lực hướng tới

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao.

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường.

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

II.1. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành  

13 Cơ sở văn hoá 

Việt Nam

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; quá 

trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…).

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân 

cách học sinh.

- Giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường giao tiếp văn 

hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong 

đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14 Mỹ học đại 

cương

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu của mỹ học 

trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này.

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó.

- Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  

thẩm mỹ của mỗi phạm trù này.

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của 

nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt.

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc 

giáo dục thẩm mỹ cho con người.

2. Kĩ năng

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội 

và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và khám phá sức mạnh riêng 

của nghệ thuật văn chương.

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống 

thẩm mĩ phong phú, lành mạnh.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Văn bản Hán 

Nôm

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành.

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác 

phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ dạy những 

tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám 

phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực 

khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản Nôm, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu 

nước của mỗi sinh viên.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan.

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú 

của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến thức về chữ Nôm để tìm 

hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông.

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Cơ sở ngôn

ngữ học

1. Kiến thức

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học những khái 

niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

2. Kĩ năng

Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, 

trong nghiên cứu và học tập.

3. Thái độ

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập

-  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác;

hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc.

4. Năng lực

-  Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như

năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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II.2. Khối kiến thức chuyên ngành  

Bắt buộc  

17 Văn học dân 

gian Việt Nam

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian.

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian.

2. Kĩ năng

Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn 

từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa…

3. Thái độ

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

X đến hết thế 

kỷ XVII 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức khái quát về văn học Việt Nam trung đại.

- Sinh viên có  kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học Việt Nam trung đại từ thế kỉ X đến hết 

thế kỉ XVII.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

3. Thái độ

 Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy 

những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Văn học Việt 

Nam từ thế kỷ 

XVIII đến hết 

thế kỷ XIX 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam hai giai đoạn “từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX” và “nửa cuối thế kỷ XIX”

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến hết thế 

kỉ XIX.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ 

XIX, SV có thể chủ động tiếp cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu cầu sáng tạo và đổi mới. 

- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, biết tổ chức hợp 

tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Văn học Việt 

Nam từ đầu 

thế kỷ XX đến 

1945 

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1.  Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu Thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành 

tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn này.

- Sinh viên có kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu. 

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trong nghiên cứu văn học.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau:

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Văn học Việt 

Nam từ 1945 

đến 1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975; Đặc điểm nội dung 

và nghê thuật của các thể loại tiêu biểu: thơ, văn xuôi, kịch; Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học 1945- 1975 được chọn giảng trong module 

môn học và được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở nhà trường PT.

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu 

văn hóa - văn học.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích) các văn bản văn học giai đoạn 1945 – 

1975 đúng và sâu sắc; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc 

trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; Biết tìm ra những ý tưởng mới, cách thức, biện 

pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (biết hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ cách mạng; biết chuyển thể sân khấu các tác phẩm văn học 

cách mạng; biết nhập vai và hóa thân trên sân khấu những hình tượng văn học tiêu biểu như hình tượng bà mẹ Việt Nam trong kháng chiến, hình 

tượng anh bộ đội cụ Hồ…). 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan; Biết vận dụng 

những kiến thức từ tác phẩm văn chương vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Văn học Việt 

Nam từ 1975 

đến nay 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: những chuyển biến lịch sử, xã hội, văn hóa, tư tưởng và yêu cầu đổi mới 

tất yếu của văn học; tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975; đặc điểm cơ bản của văn học và thành tựu, hạn chế; những đổi mới cơ bản về 

tư tưởng và nghệ thuật của thể loại: thơ, văn xuôi, kịch; các tác gia tiêu biểu của văn học giai đoạn này (tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ 

thuật); các tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở trường PT.

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày 

nay.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá 

các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học sau 1975 

trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; biết tìm ra những ý tưởng mới, cách thức, biện 

pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (tổ chức câu lạc bộ văn học, chuyển thể sân khấu các sáng tác văn học; biết nhập vai và thể hiện trên sân 

khấu những thông điệp nhân văn của văn học đương đại…). 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá những điểm tích cực và hạn chế về các sự 

kiện văn học đương đại. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Văn học Ấn độ 

- Nhật Bản – 

ĐNA

1.  Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á, từ cổ đại đến hiện 

đại; Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á; Chỉ ra được những đặc 

trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản đối với văn học Việt Nam và văn học thế giới; Có cái 

nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho 

cuộc sống trong tương lai.

2. Kĩ năng: Góp phần hình thành, rèn luyện kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Góp phần hình 

thành, củng cố phương pháp và kĩ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật Bản ở nhà trường; Có kĩ năng 

làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự 

đánh giá.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho 

tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện sáng tạo

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Văn học Nga   1. Kiến thức

Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế kỷ XIX và 

XX; Nắm được phong cách các tác giả tiêu biểu

2. Kĩ năng

Có kĩ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX; Nghiên cứu, phân tích nội dung 

khoa học; Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; Có kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm văn học Nga, hát những 

bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm hiểu văn hóa Nga qua tác phẩm văn học,…

3. Thái độ

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Văn học Nga là một trong những nền văn học lớn trên thế giới có nhiều ảnh hưởng đến văn học 

Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần người Việt Nam nói chung. Cần gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn học này, giúp người 

học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện sáng 

tạo 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Văn học Trung 

Quốc

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại; Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, 

tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Cổ - Trung đại và Cận Hiện đại; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của 

văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam và văn học thế giới; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về 

văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai.

2. Kĩ năng: Góp phần hình thành, rèn luyện kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Góp phần hình 

thành, củng cố phương pháp và kĩ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc ở nhà trường; Có kĩ năng làm 

việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh 

giá.

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho 

tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống; 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Văn học 

phương Tây, 

Mỹ La tinh

1. Kiến thức: Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, 

đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, 

góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai

2. Kĩ năng: Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ 

năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và 

tự đánh giá.

3. Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện sáng tạo 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Bản chất và 

đặc trưng văn 

học

1.Kiến thức: Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái ý 

thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính khuynh hướng của 

văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng trong tiếp nhận văn học…; Nắm 

vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ 

thông nói riêng; Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên 

cứu khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn học.

3.Thái độ: Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính thì 

với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, 

cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính khoa học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Văn bản, tác 

phẩm và thể 

loại văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; thấy được sự 

khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được vai trò, chức năng và mối 

quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn từ, nhân vật…

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều quan trọng 

nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi thể loại văn học (thơ trữ 

tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…).

2. Kĩ năng

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường phổ thông. 

Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong trường phổ thông.

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ văn ở phổ 

thông.

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành năng lực nghiên 

cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có 

chất lượng cao ở trường phổ thông. 

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức này thành 

phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể loại trong nhà trường 

phổ thông.

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết như: kĩ năng 

truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; kĩ năng tổ chức hoạt 

động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho 

học sinh phổ thông.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến người 

giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực 

khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh viên có năng 

khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm những năng lực quan trọng khác như hợp 

tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ thông…

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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29 Tiến trình văn 

họ c 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn 

học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong tiến trình văn 

học.

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật trên thế giới 

như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp phần định hình tri thức về 

sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư duy nghệ thuật. Môn học đồng thời 

giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa văn học châu Âu và văn học Việt Nam. 

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng qua lại của các 

phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo...

- Rèn luyện khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển.

- Rèn luyện các kỹ năng cần thiết : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo 

luận, sáng tạo. 

3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những thành tựu nghệ thuật của  văn chương  nhân loại.

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Ngữ âm tiếng 

Việt 

1. Về kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ âm để lí giải, 

phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng.

2. Về kĩ năng:

 Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng chuẩn mực 

ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của ngữ âm và chữ viết trong 

hoạt động giao tiếp. 

3. Về thái độ

 Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt.

4. Về năng lực

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Từ vựng - ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt 

1. Về kiến thức

 Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng.

2. Về kĩ năng

 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc nghiên cứu từ tiếng Việt. 

3. Về thái độ

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp. 

4. Năng lực

- Năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

- Năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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32 Ngữ pháp 

tiếng Việt 

1. Kiến thức 

Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích) 

theo quan điểm ngữ pháp ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba bình diện nghiên cứu câu, 

mạch lạc và liên kết trong văn bản diễn ngôn. 

2.Kĩ năng  

Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ năng nhận diện, 

phân tích ngữ pháp ngữ nghĩa ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc trong văn bản diễn ngôn.

 3. Thái độ 

Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xâydựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng của 

người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33  Phong cách 

học tiếng Việt 

1. Về kiến thức 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ tiếng Việt. 

2. Về kĩ năng

 Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các phong cách ngôn 

ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả 

3. Về thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của ngôn ngữ 

nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 

4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

34 Ngữ dụng học 1. Về kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng.

- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực. 

- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụnghọc trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp. 

2. Về kĩ năng 

- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp.

- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp. 

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học. 

3. Về thái độ

- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học.

- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học. 

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp 

4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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35 Tiếng Việt 

thực hành 

1. Kiến thức

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và 

chính tả. Thôngqua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để 

dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học.

2. Kĩ năng 

Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt 

câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu.

3. Thái độ

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực tiễn giao tiếp. 

Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mựcvà sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết.

4. Năng lực

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

36 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

SV cần đạt:

1. Kiến thức.

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những kiến thức cơ 

bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Họ có khả năng 

giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 số kiến thức chuyên ngành, có hệ 

thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực văn học.

2. Kỹ năng.

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được một số đoạn 

trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới.

3. Các mục tiêu khác.

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, 

tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách 

nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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37 Văn học so 

sánh 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và điều kiện hình 

thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh.

- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so sánh và đặc 

điểm của từng loại hình đó.

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và các phương 

pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học 

thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới.

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh thấy được 

sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, khác biệt và sự giao thoa ảnh 

hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn.

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến hoạt động 

nghiên cứu, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực khác như giảng dạy, các 

hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội khác…

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những cán bộ khoa học, người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình, tương tác nhóm

- Năng lực nghiên cứu và phê bình văn học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Phần tự chọn (Sinh viên chọn các môn học thuộc 5 tự chọn sau)  

 Tự chọn 1: Những vấn đề chung (Chọn 1 trong 4 môn )  

38 Tâm lí học 

sáng tạo nghệ 

thuật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên tìm hiểu một cách có hệ thống về đặc điểm cấu trúc tâm lí của chủ thể sáng tạo thẩm mĩ, bản chất và tính đặc thù của quá trình sáng 

tạo văn học nghệ thuật từ đó có thể khơi dậy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của bản thân cũng như của người khác.

2. Kĩ năng

- Bồi dưỡng sinh viên năng lực phân tích, đánh giá một hiện tượng quan trọng của đời sống thẩm mĩ: vấn đề chủ thể trong quá trình sáng tạo nghệ 

thuật, đặc biệt là chủ thể nhà văn.

3. Thái độ

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để SV say mê hoạt động nghiên cứu văn học.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình

- Năng lực dịch chuyển nghề nghiệp

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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39 Văn học Minh - 

 Thanh

1. Kiến thức:

Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học MinhThanh với văn học Trung Quốc nói riêng và văn học thế giới 

nói chung; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học

thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác 

gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học Minh- Thanh, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể,

cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề 

một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

40 Thể loại truyền 

kì trong văn 

học Việt Nam 

trung đại

1. Kiến thức

Nhận diện được đặc trưng của thể loại truyền kỳ, chỉ ra được đóng góp to lớn của

truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại đồng thời thấy

được ảnh hưởng của nó trong văn học hiện đại.

2. Kĩ năng

Biết cách đọc, hiểu tác phẩm truyền kì

3. Thái độ

Yêu quý, trân trọng thể truyền kì và có ham muốn đọc, nghiên cứu thể loại này.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể

ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói riêng, văn học Việt Nam và thế giới nói

chung

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho

người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải quyết các vấn đề trong học tập

và trong đời sống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

41 Đóng góp của 

Thơ mới 1932 

– 1945 đối với 

lịch sử thơ ca 

Việt Nam

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ ca Việt Nam.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học).

3. Thái độ

 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam.

- Thái độ hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn 2: Chuyên đề Văn học Việt Nam (chọn 1 trong 4 môn )

42 Thi pháp văn 

học dân gian

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

Sinh viên nắm vững những kiến thức lí luận cơ bản và chuyên sâu về văn học dân gian trên phương diện thi pháp thể loại.

2. Kĩ năng

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình tìm hiểu tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc độ thi pháp.

- Nâng cao kĩ năng tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng…

3. Thái độ

Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực

- Phát huy hiệu quả năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu…

- Phát huy hiệu quả năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

43 Thi pháp văn 

học Việt Nam 

trung đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Sinh viên có hệ thống khái niệm lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại; các đặc điểm của thi pháp văn học Việt Nam 

trung đại và sự thể hiện trong thực tiễn sáng tác. 

2. Kỹ năng

Vận dụng những hiểu biết về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại để nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại nói riêng, văn 

học Việt Nam nói chung. 

3. Thái độ

Bồi dưỡng tình yêu văn học, lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua nghiên cứu tìm hiểu văn học.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người có ý thức và hành 

động bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải 

quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

44 Thi pháp văn 

học Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được kiến thức chuyên sâu về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. Trên cơ sở đó, hình thành phương pháp luận nghiên cứu văn 

học Việt Nam hiện đại từ góc nhìn thi pháp học.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại trên tinh thần khách quan, khoa 

học. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các vấn đề văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học nảy sinh trong thực tiễn đời sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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45 Văn học Việt 

Nam đương đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam đương đại. Trên cơ sở đó, có ý thức và hành động nhằm phát triển nền văn học 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đương đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam đương đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các 

hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học Việt Nam 

đương đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm 

văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học đương đại. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 3: Chuyên đề Ngôn ngữ (chọn 1 trong 4 môn)

46 Ngữ nghĩa học 

từ vựng

1. Về kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại của ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt về các phương diện: ý nghĩa của từ, các thành tố 

nghĩa của từ, nghĩa của các cụm từ cố định, tính nhiều nghĩa của từ, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong hệ thống từ vựng. 

2. Về kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng phân tích các thành tố nghĩa của từ, thấy được quá trình vận động và biến đổi nghĩa của từ, phân biệt hiện tượng nhiều nghĩa và 

hiện tượng đồng âm, phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của từ ngữ trong hệ thống từ vựng.

3. Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt. 

4. Về năng lực

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ (các thao tác phân 

tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực phân tích nghĩa của từ 

tiếng Việt, từ đó giúp sử dụng từ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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47 Liên kết và 

mạch lạc trong 

văn bản

1. Kiến thức

Hiểu được những khái niệm: văn bảndiễn ngôn, đoạn văn, liên kết, mạch lạc. Từ đó thấy được đặc điểm, vai trò của liên kết và mạch lạc trong văn 

bản, cách lập luận của đoạn văn trong văn bản, qua đó phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản và diễn ngôn, liên kết và mạch lạc, phương thức 

liên kết và phương tiện liên kết…  

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng nhận diện các kiểu loại văn bản, kĩ năng cấu tạo và phân tích văn bản khi đứng từ góc độ người xây dựng hoặc người tiếp nhận văn bản. 

- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các văn bản cụ thể hoặc xây dựng các 

kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. -  Có kĩ năng phân tích cấu tạo, cách lập luận của đoạn văn và viết đoạn văn theo cấu trúc. 

3. Thái độ 

Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, nhận thức được vai trò của các yếu tố trong và ngoài văn bản (vai trò của 

người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, chức năng của văn bản…) trong việc tạo nên đặc trưng của các kiểu loại văn bản. Trên cơ sở đó thấy được cái 

hay, cái đẹp và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của người Việt. 

4. Năng lực 

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập văn bản, năng lực phân tích 

lập luận.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

48 Các bình diện 

ngữ nghĩa của 

câu và vấn đề 

dụng học

1. Kiến thức

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề nghĩa của câu: nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái từ đó để thấy được mối quan hệ 

giữa ngữ nghĩa và cú pháp cũng như những vấn đề của câu trong giao tiếp. Đồng thời môn học cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về vấn đề dụng 

học: hành vi ngôn ngữ và nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn trong phát ngôn, từ đó để thấy được bản chất hành động của phát ngôn và mối quan hệ 

giữa phát ngôn và ngữ cảnh sử dụng.

2. Kĩ năng

- Phân tích các thành phần trong cấu trúc nghĩa miêu tả.

-  Chỉ ra các loại nghĩa tình thái và phương thức thể hiện tình thái trong phát ngôn cụ thể - - Phát hiện và phân tích hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong 

phát ngôn

 - Phân tích nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn qua một phát ngôn cụ thể 

3. Thái độ

Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, khả năng tiếp thu nhanh và ứng dụng nhanhnhững vấn đề về nghĩa của câu và dụng học trong 

phát ngôn 

4. Năng lực

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng câu tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

49 Phân tích diễn 

ngôn

1. Về kiến thức 

- Biết, hiểu được khái niệm cơ bản về diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn ngôn. 

- Biết, hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và đặc trưng của 

văn bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết…).

 2. Về kĩ năng 

- Vận dụng các tri thức về diễn ngôn để nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình diễn ngôn. 

- Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể; vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết trong diễn ngôn để 

phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể. 

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ. 

3. Về thái độ 

Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn ngôn phục vụ 

mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất.

4. Năng lực

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực phân tích diễn ngôn

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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Tự chọn 4: Chuyên đề Lý luận văn học (chọn 1 trong 4 môn )

50 Thơ và một số 

quan niệm về 

thơ Việt Nam 

hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

+ Những đặc trưng cơ bản của thơ: nội dung của thơ, hiện thực được phản ánh trong thơ, cảm xúc, tình cảm và lí trí trong thơ, những yếu tố cơ bản 

về hình thức nghệ thuật thơ và có khả năng vận dụng vào cảm thụ và phân tích cái hay cái đẹp  của mỗi bài thơ, hình thành khả năng bình thơ.

 + Thấy được khả năng, đặc điểm của một số thể thơ tiêu biểu.

+ Hiểu được một số quan niệm về thơ Việt Nam hiện đại để thấy được tiến trình phát triển của thơ ca dân tộc.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng thuyết phục người khác

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện những nét độc đáo trong mỗi bài thơ từ đó hình thành khả năng cảm thụ 

thơ.

- Khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, đưa ra những quan điểm mới và phân tích một cách hợp lý các yếu tố cơ bản của thơ về cả thi pháp, nội 

dung, hình thức.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như: cái chân, thiện, mĩ.

4  Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực cảm thụ thơ

- Năng lực sáng tác thơ

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

51 Lý luận thể 

loại tiểu thuyết 

thế kỷ XX

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Môn học trang bị cho sinh viên nhận thức được diện mạo của lý luận tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX.

 - Đánh giá được những thành tựu cơ bản của lý luận tiểu thuyết qua từng giai đoạn . Từ đó rút ra được hình thái vận động của lý luận tiểu thuyết ở 

Việt Nam thế kỷ XX.

2.Kĩ năng

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn , một tác giả hay một tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

.3.Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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52 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

từ các phạm 

trù thẩm mĩ

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1.Kiến thức

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm văn học 

trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất.

- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học.

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học.

2. Kĩ năng

- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm 

văn học trong nhà trường.

- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là những tác 

phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng thuyết phục người khác

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ.

4  Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1579



53 Lý lu ận văn h 

ọc 1945 - 1975

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Tái hiện lại bức tranh tổng quan của chặng đường 30 năm lý luận văn học giai đoạn 1945-1975

- Khái quát lại một số vấn đề cơ bản của lý luận giai đoạn từ 1945-1975

- Đánh giá các hoạt động và thành tựu về lý luận văn học giai đoạn 1945-1975

2. Kĩ năng

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một chặng đường, một hiện tượng, một tác giả hay một tác phẩm văn học Việt Nam  thuộc giai 

đoạn 1945 -1975.

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng 

tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận văn học giai đoạn 1945- 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

- Năng lực khoa học 

HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Tự chọn 5: Chuyên đề văn học nước ngoài (Chọn 1 trong 4 môn )

54 Thi pháp thơ 

Đường

1. Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại; Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên cứu về thơ 

Đường, một đỉnh cao thể loại thơ của lịch sử văn học Trung Quốc; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về 

văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một 

số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của thơ Đường, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kĩ năng:

Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn

học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích..) tác phẩm văn học nhằmkhám phá 

giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ thơ Đường, khả năng giảng dạy những tác phẩm thơ Đường trong nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả 

năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện 

sáng tạo 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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55 Thi pháp 

truyện ngắn 

A.Sêkhôp

1. Kiến thức

Nắm được khái niệm thi pháp, thi pháp truyện ngắn; Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của thi pháp truyện ngắn A.Sêkhôp.

2. Kĩ năng

Có kĩ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác phẩm từ góc độ thi pháp; Nghiên  cứu, phân tích nội dung khoa học;  Kĩ năng làm việc độc lập 

hoặc kết hợp.

3. Thái độ

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ

của truyện ngắn Sêkhôp; Năng lực kiểm tra, đánh giá;  Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

56 Nghệ thuật 

truyện ngắn 

E.Hemingway

1. Kiến thức:

 Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đặc trưng nghệ thuật của truyện ngắn  E.Hemingway.

2. Kĩ năng

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể,

cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề 

một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết 

vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ

của truyện ngắn E.Hemingway; Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

57 Tiểu thuyết 

Nhật Bản

1. Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu

hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng giải thưởng Nobel văn chương; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp 

của tiểu thuyết với văn học Nhật Bản và văn học thế giới; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế 

giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia 

và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyếtNhật Bản, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường.

2. Kĩ năng:

Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm

văn học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…)tác phẩm văn học nhằmkhám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu 

thuyết Nhật Bản, khả năng

giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Nhật Bản trong nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; 

Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện 

sáng tạo 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III. Khối kiến thức nghiệp vụ (chọn 1 trong 2 hướng)

Hướng lựa chọn 1: Nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học

 Phần bắt buộc

58 Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức : 

- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên ngành học của 

sinh viên.

2.Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên 

cứu một cách có hiệu quả.

3.Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học

4.Năng lực:

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo

- Năng lực khoa học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

59 Văn học dịch 

và nghiên cứu 

văn học dịch ở 

Việt Nam

1. Kiến thức:

Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam.

2. Kĩ năng

Sinh viên có phương pháp, kĩ năng chủ yếu để tiếp cận văn học dịch, xử lí thông tin tiếp nhận từ việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam.

3. Thái độ

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học,  tình yêu, niềm say mê văn học dịch.

4. Năng lực:

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ thong; 

Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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60 Văn học hậu 

hiện đại

1. Kiến thức

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh hưởng của nó 

đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác.

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập.

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác phẩm tiêu 

biểu.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Năng lực hợp tác

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

61 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

từ góc độ ngôn 

ngữ

1. Về kiến thức

-  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản ngôn ngữ học và đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của hai thể loại văn học tiêu biểu là truyện và thơ.

- Chuyên đề cũng giới thiệu một cách khái quát các yếu tố có vai trò định hướng

giao tiếp trong hai thể loại này để từ đó giúp người học hiểu và vận dụng vào

việc tìm hiểu tác phẩm văn học

2. Về kĩ năng

Trang bị cho người học kĩ năng biết vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào việc phân tích tác phẩm văn học; kĩ năng sử dụng chuẩn mực và sáng 

tạongôn ngữ khi tạo lập văn bản.

3. Về thái độ

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập,

nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong

sáng của tiếng Việt.

4. Về năng lực

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc

thù như năng lực phân tích và cảm thụ văn học.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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62 Phê bình văn 

học và ứng 

dựng lí thuyết 

phê bình văn 

học vào nghiên 

cứu, giảng dạy

1. Kiến thức

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học.

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các loại cơ bản của 

phê bình văn học.

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường phái - phương 

pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê  bình văn hóa lịch sử, phê bình xã hội học mác xít, phê 

bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái…

- Trình bày được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của phê bình văn 

học đối với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Có khả năng vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học.

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn người nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn 

hơn theo thời gian.

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người nghiên cứu, giảng dạy luôn tâm huyết với nghề.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực nghiên cứu, phê bình văn học.

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Kiến thức môn học giúp SV ngành CN Văn học sau khi tốt 

nghiệp ngoài việc trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu còn có thể mở rộng công việc sang các lĩnh vực khác như giảng dạy, báo chí, sáng tác văn 

học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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63 Văn học Việt 

Nam trong xu 

hướng toàn 

cầu hóa

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được tính thời sự của văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, thấy được vai trò quan trọng của văn học đối với 

việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện tượng đời 

sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn học Việt Nam 

trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương 

có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học.

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học.

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống.

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

64 Tiếp cận văn 

học Việt Nam 

từ góc nhìn 

văn hóa

1. Kiến thức

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam; nắm bắt

được phương pháp tiếp cận văn học từ văn hoá.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại.

3. Thái độ

Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc.

4. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học

có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành.

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được,

mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy những di sản văn

hóa của dân tộc.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

65 Thực hành 1 1.Kiến thức

Từ việc thực hành nghiên cứu và phê bình văn học, sinh viên củng cố, hiểu sâu

hơn những kiến thức lí thuyết về nghiên cứu, phê bình văn học; biết vận dụng lí

thuyết vào thực hành trong thực tiến đời sống văn học.

2. Kĩ năng

Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng luận điểm, kĩ

năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng viết nghiên cứu khoa học về văn học…

thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, viết bài.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, thái độ cầu thị trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người

làm công việc nghiên cứu, phê bình văn học.

4. Năng lực

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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66 Thực hành 2 1. Kiến thức

-  Môn học nhằm trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng tổ chức dạy học đọc

hiểu văn bản văn học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong nhà

trường; rèn luyện, phát triển cho sinh viên kĩ năng nói- là một trong bốn kĩ năng

cần phát triển trong dạy học môn Ngữ văn ở nói chung, kĩ năng thiết kế bài

giảng…

-  Từ việc thực hành giảng dạy văn học, sinh viên củng cố, hiểu sâu hơn những kiến

thức lí thuyết ; biết vận dụng lí thuyết vào thực hành giảng dạy các tác phẩm văn

học trong nhà trường phổ thông.

2. Kĩ năng

Rèn luyện các kĩ năng: kĩ năng thuyết trình, kĩ năng xây dựng luận điểm, kĩ năng

thiết kế bài giảng, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kĩ năng sử dụng phương tiện

dạy học… thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm…

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, thái độ cầu thị trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người

làm công việc nghiên cứu, giảng dạy văn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.

- Năng lực dạy học đọc hiểu văn bản văn học theo đặc trưng thể loại.

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

67 Thực tập 1

68 Thực tập 2
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Phần tự chọn (chọn 06 trong 10 môn)

69 Từ vựng gốc 

Hán trong 

tiếng Việt

1. Kiến thức

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:

- Biết rõ các sản phẩm của quá trình tiếp xúc ngôn ngữ: Tiền Hán Việt, Hán Việt, Hậu Hán Việt (Hán Việt Việt hóa).

- Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồng âm phổ biến thuộc hệ thống từ vựng gốc Hán và biết cách xử lý vấn đề xung đột đồng âm.

- Hiểu rõ thực tế bảo lưu và thay đổi nghĩa của từ gốc Hán trong tiếng Việt.

- Hiểu rõ vấn đề đồng hóa về hình thái – cấu trúc của từ gốc Hán trong tiếng Việt.

- Hiểu rõ vấn đề chuyển đổi từ loại của từ gốc Hán trong tiếng Việt.

- Hiểu rõ hiện tượng rút gọn của từ gốc Hán trong tiếng Việt; vấn đề từ Hán Việt Việt tạo và giá trị tu từ của lớp từ Hán Việt.

2. Kĩ năng

- SV có khả năng áp dụng được các lý thuyết của môn học để ứng dụng vào việc

nhận biết mô tả và giải thích được những nguyên tắc, hiện tượng tiếp nhận của lớp từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt.

- Biết cách xử trí biến thể âm đọc Hán Việt trong các bộ từ điển.

- SV có khả năng áp dụng được các lý thuyết của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc chương trình.

- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học.

- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, đồng thời biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ có liên quan trong đời 

sống.

- Năng lực bảo tồn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những 

vấn đề khoa học liên ngành.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

70 Thi pháp 

Truyện Kiều

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Nắm được đặc trưng thi pháp văn học Việt Nam thời trung đại nói chung và thi pháp Truyện Kiều.

- Nắm được những vấn đề có liên quan đến Truyện Kiều như vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề thi pháp văn học.

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu khoa học.

- Năng lực hợp tác.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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71 Truyện ngắn 

Việt Nam 

1930 - 1945

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được:

1. Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, thành tựu tiêu 

biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này.

- Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu.

2. Kĩ năng

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện

3. Thái độ

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người nghiên cứu khoa 

học.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển năng lực sau:

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

72 Kí Việt Nam 

hiện đại

1. Kiến thức

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại ký Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm văn học từ 

đặc trưng thể loại.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về ký Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các hiện 

tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn.

4. Năng lực:

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm ký hiện đại trên tinh 

thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng 

đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về môn học.

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học.

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong thực tiễn đời 

sống. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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73 Tiểu thuyết 

Trung Quốc 

hiện đại

1. Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiểu thuyết hiện đại, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc hiện đại; Chỉ ra 

được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết hiện đại với tiểu thuyết và văn học Trung Quốc; Có cái nhìn liên ngành 

và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống

trong tương lai.

2. Kĩ năng:

- Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, 

phân tích…) tác phẩm văn học nhằmkhám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu thuyết hiện đại, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn 

trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết 

vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

3. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; 

Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện 

sáng tạo 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

74 Kịch cổ điển 

Pháp thế kỉ XII

1. Kiến thức

Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII. Thấy được vị trí, vai trò của kịch Cổ điển 

trong dòng chảy Văn học Phương Tây; Nắm được kiến thức về một số tác gia bi kịch và hài kịch tiêu biểu của Văn học Cổ điển chủ nghĩa.

2. Kĩ năng

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ năng làm 

việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh 

giá.

3. Thái độ

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết 

vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá.

4. Năng lực:

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII và một số tác giả tác phẩm 

tiêu biểu; Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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75 Thi pháp truyện Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học mang thi pháp và 

các phạm trù thi pháp.

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”.

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện.

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học thuộc thể loại 

truyện.

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện vào công tác nghiên cứu văn học sau này.

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế.

3. Thái độ

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp cận và sự 

đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình 

người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm…

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan đến hoạt động 

nghiên cứu khoa học, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực khác như giảng 

dạy Ngữ văn, hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội…

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

76 Thi pháp thơ Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về thi pháp thơ:

+ Khái niệm thi pháp thơ

+ Khái niệm thơ ca và sự phân loại thơ

+ Các bình diện thi pháp của thơ

2. Kĩ năng

- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá tác phẩm thơ trữ tình, lí giải một vấn đề của thực tiễn thơ từ góc nhìn thi pháp học như: ngôn từ, 

giọng điệu, quan niệm nghệ thuật về con người, không – thời gian nghệ thuật…

3. Thái độ

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học.

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp.

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học. 

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích và phẩm bình thơ.

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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77 Câu trong văn 

xuôi Việt Nam 

hiện đại

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về câu, các kiểu câu tiêu biểu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại và vai trò của nó trong việc biểu hiện nội dung 

tác phẩm.

- Hiểu được các các phép biến đổi câu và kiểu cấu trúc của nó trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, dụng học.

- Hiểu được vai trò của câu trong việc tạo nên tính mạch lạc và liên kết trong văn xuôi Việt Nam hiện đại.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích các kiểu cấu trúc câu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên các bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học.

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích những kiểu câu chuẩn mực và những biến thể của nó trong các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại.

- Có kĩ năng vận dụng những kiến thức về mạch lạc và liên kết để khảo sát, phân tích những biểu hiện của chúng trong các tác phẩm văn xuôi Việt 

Nam hiện đại.

3. Thái độ

Xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích môn học, thấy được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của các nhà văn Việt 

Nam hiện đại.

4. Năng lực

- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc

thù như năng lực phân tích và tạo lập câu từ các bình diện khác nhau.

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

78 Thành ngữ và 

việc vận dụng 

thành ngữ 

trong văn bản 

nghệ thuật

1. Kiến thức

Môn học nhằm trang bị cho người học bức tranh toàn cảnh về thành ngữ tiếng Việt trên các phương diện: khái niệm thành ngữ, nhận diện thành ngữ 

trong sựkhu biệt với các đơn vị từ ghép, tục ngữ, đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa, nguồn gốc, phân loại các kiểu cấu tạo của thành ngữ tiếng Việt… Trên 

cơ sở đó, người học có thể vận dụng thành ngữ linh hoạt và sáng tạo vào hoạt động giao tiếp nói chung,

trong văn bản nghệ thuật nói riêng.

2. Về kĩ năng:

Qua việc cung cấp những kiến thức lí thuyết, học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện cho người học cách sử dụngthành ngữ đúng và hay trong hoạt 

động giao tiếp nói chung và trong văn bản nghệ thuật nói riêng.

3. Về thái độ:

Rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo cho người học tinh thần, thái độ say mê học tập.Giúp người học thấy được cái hay, cái đẹp 

trong kho tàng thành ngữ tiếng Việt, qua đó có ý thứcsử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Về năng lực:

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, so sánh và nhận diện thành ngữ. Bên 

cạnh đó, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực ngôn ngữ, đó là sử dụng thành ngữ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng lựa chọn 2: Báo chí, truyền thông và xuất bản

 Phần bắt buộc
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79 Nghiệp vụ báo 

chí

1. Kiến thức:

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí.

2. Kỹ năng:

- Khai thác thông tin, phỏng vấn.

- Viết tin, bài.

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin.

3. Thái độ:

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

80 Nghiệp vụ 

truyền thông

1. Kiến thức:

- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông. 

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại.

2. Kỹ năng: 

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể.

3. Thái độ:

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện.

4. Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm

- Năng lực tổ chức sự kiện

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

81 Nghiệp vụ 

xuất bản

1. Kiến thức:

 Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản.

2. Kĩ năng: 

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát.

3. Thái độ: 

Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

82 Ngôn ngữ 

truyền thông 

và tiếp thị

1. Kiến thức: 

- Biết, hiểu được đặc điểm và vai trò của ngôn ngữ trong việc sáng tạo và phát triển các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông 

- Biết, hiểu được khái niệm tiếp thị và truyền thông tiếp thị; nắm được các đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị 

- Biết, hiểu được một số phương diện của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị (ngôn ngữ với quảng cáo, ngôn ngữ với thương hiệu…) 

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng nhận diện các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông tiếp thị 

- Kĩ năng thực hành phân tích, đánh giá thực tế 

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí 

3. Thái độ: Nâng cao nhận thức về sự hành chức của ngôn ngữ trong thực tế đời sống giao tiếp cộng đồng. 

4. Năng lực

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực tạo lập văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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83 Văn bản báo 

chí

1. Kiến thức

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểu và thể loại của văn bản báo chí, đặc trưng, đặc điểm ngôn ngữ của văn bản báo chí, từ đó đặt 

vấn đề chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các văn bản báo chí. 

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản báo chí 

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí 

3. Thái độ

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng 

chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt trên các phương tiện thong tin đại chúng. 

4. Năng lực

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên cứu.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

84 Tâm lí học báo 

chí – truyền 

thông

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:

1. Kiến thức

- Giúp sinh viên nắm bắt được mọi hiện tượng tâm lí con người trong mối quan hệ nhà báo/ nhà truyền thông- tác phẩm- công chúng ở góc độ Tâm lí 

học, các hướng ứng dụng tâm lí học trong lĩnh vực báo chí- truyền thông;  khả năng nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học giao tiếp trong việc tiếp cận, 

thu thập và khai thác thông tin của nhà báo trong việc xử lí thông tin… Đây được coi là những kiến thức căn bản và thiết yếu của bộ môn Tâm lí học 

báo chí- truyền thông.

- Nắm được các quy luật của việc hình thành và phát triển ở những người làm công tác truyền thông đại chúng các năng lực và phẩm chất cần thiết 

cho nghệ thuật làm báo, hiểu được các đặc điểm tâm lí của một số đối tượng công chúng. 

- Giúp sinh viên trang bị được những tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về chuyên ngành Tâm lí học báo chí- truyền thông, đồng thời 

am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ môn học. 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống trong đời sống. 

- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác.

- Kĩ năng giao tiếp, truyền thông.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

- Nhận diện được vai trò, vị trí của nhà báo trong việc tiếp cận công chúng hiện đại.

- Hình thành ý thức xây dựng sản phẩm báo chí ngày càng gần gũi với con người, mang giá trị nhân văn cao.

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi nhà báo trong việc xây dựng hình ảnh nghề nghiệp trong mắt công chúng, đồng nghiệp.

- Nhận thức đúng đắn và khả năng ứng xử, xử lí tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm nâng cao khả năng hòa nhập vào các nhóm công 

chúng- xã hội.

4. Năng lực

- Năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí ở nhiều loại hình báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng 

như các cơ quan văn hoá-tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức chính trị xã hội…

- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ chức năng 

trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kĩ 

năng nghiệp vụ báo chí. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm, tư tưởng vững 

vàng.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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85 Các loại hình 

báo chí hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau:

1. Kiến thức

- Trình bày được các loại hình báo chí hiện đại: báo in, báo nói, truyền hình, báo điện tử.

- Trình bày được, phân tích được quá trình phát triển, những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình báo chí.

- Nhận ra được xu thế phát triển trong tương lai của từng loại hình báo chí hiện đại. Từ đó, nhận thức được những phẩm chất cần có của người làm 

báo để đáp ứng được yêu cầu của từng loại hình.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm

- Kĩ năng thuyết trình

- Kĩ năng tiếp cận, xử lí vấn đề

- Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin thời sự.

3. Thái độ 

- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc.

- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

4. Năng lực

- Năng lực tìm kiếm thông tin.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu-

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tạo lập sản phẩm báo chí.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

86 Thực hành 1 1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự 

- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí 

2. Kĩ năng 

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí 

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự 

3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình 

học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu

4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản.

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

87 Thực hành 2 1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự

- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí

2. Kĩ năng

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự

3. Thái độ

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình 

học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

4. Năng lực 

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản.

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

88 Thực tập 1

89 Thực tập 2
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Phần tự chọn (chọn 06 trong 10 môn)

90 Kĩ năng khai 

thác thông tin 

trên internet

Kết thúc môn học, người học cần đạt được:

1. Kiến thức 

- Hiểu được các tri thức cơ bản liên quan đến việc khai thác thông tin trên Internet: các khái niệm quan trọng, qui trình khai thác thông tin trên 

Internet, một số lưu ý trong quá trình khai thác thông tin trên Internet.

- Nắm được qui trình rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin trên Internet.

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tìm kiếm, chọn lọc, khai thác, lưu trữ, hiệu chỉnh thông tin trên Internet.

- Vận dụng thành thạo các kĩ năng khai thác thông tin vào trong thực tế, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và lĩnh vực công tác trong tương lai. 

3. Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác.

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực công nghệ thông tin 

- Năng lực tự học

- Năng lực tư duy

- Năng lực kiểm tra, đánh giá

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

91 Kĩ năng biên 

tập báo chí

1. Kiến thức: 

SV hiểu được

- Tổng quan về biên tập, các nguyên tắc, quy trình, kĩ thuật biên tập

- Công việc biên tập cụ thể với từng loại hình báo chí

2. Kĩ năng: 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc biên tập

- Rèn luyện kĩ năng biên tập chuyên nghiệp 

3. Thái độ 

 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình tiếp cận, lựa chọn, chỉnh sửa, chuyển tải thông tin.

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận 

- Năng lực hợp tác

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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92 Kĩ năng biên 

tập sách

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm bản chất và vai trò của nghề biên tập sách.

- Trình bày được một cách hệ thống các kĩ năng, thao tác cần thiết của hoạt động biên tập sách.

2. Kĩ năng Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kiến thức đã học về hoạt động biên tập vào thực tiễn.

 Phát hiện nhanh nhạy, kịp thời các lỗi văn bản biên tập, bao gồm cả lỗi kĩ thuật lẫn nội dung

 Đưa ra được những phương án khắc phục và hoàn thiện văn bản mau lẹ và hiệu quả.

3. Thái độ

 Giúp SV cảm nhận được ý nghĩa và những đóng góp quan trọng của nghề biên tập sách đối với xã hội.

Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người công dân luôn tâm huyết với nghề của mình, đồng thời có ý thức trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và cộng đồng.

4. Năng lực

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:

Năng lực thẩm định và kiểm duyệt văn bản

Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp theo hướng liên ngành cho người học sau khi tốt nghiệp đại học

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

93 Kĩ năng tổ 

chức bản thảo

Kết thúc môn học người học cần đạt được:

1. Kiến thức:

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tổ chức bản thảo, trong đó có xây dựng kế hoạch đề tài, đề xuất mời cộng tác viên thực hiện đề tài.

2. Kĩ năng:

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức bản thảo.

3. Thái độ:

Thông qua môn học, người học biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn khai thác bản thảo.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

94 Kĩ năng viết 

quảng cáo

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về quảng cáo nói chung, nắm vững các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản quảng cáo; 

nắm được kĩ năng tạo lập và tiếp nhận các thể loại quảng cáo khác nhau.

2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành viết các văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội; có kĩ năng tiếp nhận văn bản quảng cáo 

dưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Về thái độ: 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.

- Có ý thức tự rèn luyện thực hành viết các văn bản quảng cáo.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Có năng lực phân tích và đánh giá đối tượng cần được quảng cáo

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học năng lực thực hành viết các kiểu văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội.

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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95 Kĩ năng phỏng 

vấn báo chí

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1.  Kiến thức

- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được: 

- Phân tích được nguồn gốc ra đời của Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về Phỏng vấn báo chí.

- Dựa vào các khái niệm, thuật ngữ về thể loại Phỏng vấn, so sánh nó với các thể loại Tin, Tường thuật, ghi nhanh, điều tra và Phóng sự.

- Căn cứ vào sự ra đời của thể loại Phỏng vấn, giải thích được tại sao nó được coi là hạt nhân trong nhóm các thể loại báo chí.

- Phân biệt được phương pháp Phỏng vấn  và thể loại Phỏng  vấn

- Căn cứ vào khái niệm thể loại Phỏng vấn, giải thích được năng lực phản ánh hiện thực của tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Phân tích được các đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được ít nhất 2 đặc điểm về nội dung và 2 đặc điểm về hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí.

 Phân tích được các kĩ năng để sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Giải thích được vai trò  người dẫn trong  tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Phân tích được những kĩ năng cần có để thực hiện thành công một  tác phẩm Phỏng vấn báo chí.

- Nắm được pháp luật và đạo đức trong phỏng vấn báo chí.

2. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức về thể loại Phỏng vấn báo chí, đánh giá được mức độ đạt tiêu chí của 1 tác phẩm cụ thể.

- Dựa vào đặc điểm thể loại, phân tích được các ưu, nhược điểm của một tác phẩm Phỏng vấn cụ thể.

- Sử dụng kiến thức về đặc điểm Phỏng vấn báo chí, viết ra được một khung kịch bản Phỏng vấn về một chủ đề được cho trước.

- Vận dụng kiến thức về kĩ năng sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn, viết ra được kịch bản một chương trình Phỏng vấn và nhập vai một  người dẫn chương 

trình.

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề, đề tài

- Trau dồi kĩ năng khai thác và xử lý tư liệu

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Hình thành và phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm

3. Thái độ

- Người học yêu thích môn học và có ý thức hình thành quan điểm cá nhân trước mỗi một sự kiện, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

- Người học  yêu thích phỏng vấn, trao đổi, tương tác với nhiều người khác.

- Người học chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Người học có ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Người học có đạo đức nghề nghiệp trong công việc phỏng vấn báo chí.

4. Năng lực:

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.

- Năng lực ứng xử các tình huống giao tiếp khi tiếp xúc với các đối tượng phỏng vấn báo chí. 

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, thuyết phục, thuyết trình trước công chúng.

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong đời sống.

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp ứng yêu cầu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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96 Kĩ năng điều 

tra xã hội học

1. Kiến thức

- Các đặc điểm và loại hình của nghiên cứu xã hội học 

- Các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học 

- Các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính  

- Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin, viết báo cáo khoa học của một cuộc điều tra xã hội học 

- Đạo đức trong nghiên cứu xã hội học

2. Kĩ năng

- Nhận diện được các vấn đề xã hội và hình thành nên một đề tài nghiên cứu xã hội học  

- Thiết kế đề cương, chương trình nghiên cứu một đề tài xã hội học      

- Thực hành thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính 

- Viết báo cáo khoa học 

- Vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân, đặc biệt là kĩ năng phỏng vấn để thu thập thông tin.

3. Thái độ

- Thấy cần thiết một cách thức làm việc mang tính logic và khách quan như đặc điểm của nghiên cứu khoa học mà người nắm vững các phương pháp 

và kĩ thuật điều tra xã hội học phải luôn tôn trọng. 

- Thận trọng khi làm việc với thông tin, luôn đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và tính đại diện của thông tin trong các bài viết của mình.

4. Năng lực

- Hình thành, phát triển thói quen và năng lực tự nghiên cứu 

- Năng lực thuyết trình, thảo luận, phản biện 

- Năng lực làm việc độc lập và năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp và đời sống

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

97 Kĩ năng viết 

tin, bài

1. Kiến thức

- Hiểu và vận dụng được đặc trưng cơ bản, đối tượng phản ánh của thông tin báo chí, đặc điểm về bạn đọc của báo chí vào hoạt động viết tin, bài cho 

báo chí.

- Hiểu và vận dụng được tri thức về tin tức, bài phản ánh vào quá trình tạo lập tin, bài cho báo chí. 

2. Kĩ năng

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

- Kĩ năng viết tin, bài trong báo chí

- Giải quyết vấn đề học tập.

- Tư duy sáng tạo

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong viết tin, bài phản ánh

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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98 Kĩ năng tổ 

chức sự kiện

1. Kiến thức

- Biết, hiểu được kiến thức cơ bản về lí luận và kĩ năng tổ chức sự kiện: khái niệm, phân loại, những điều cần chú ý,.....

- Phân tích, lý giải về phương diện tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế.  …

- Phân tích và tổ chức thành công các sự kiện …

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học

- Giải quyết vấn đề

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm

- Kĩ năng tự học

- Kĩ năng thiết kế, tổ chức sự kiện 

- Kĩ năng thiết kế và tổ chức thành công sự kiện trong đời sống xã hội. 

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuât nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề 

nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

4. Năng lực 

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực thiết kế và tổ chức sự kiện 

- Năng lực ứng dụng CNTT trong quá trình tổ chức

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

99 Kĩ năng thuyết 

trình

Kết thúc môn học,người học cần đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò của kĩ năng thuyết trình. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình.

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học.

- Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp.

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Kĩ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông.

4. Năng lực:

- Năng lực tự tin.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp 

- Năng lực thuyết trình trôi chảy

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

IV Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

1  Khóa luận tốt nghiệp

2 Môn học thay thế :

Hướng lựa chọn 1: Phần bắt buộc (Chọn 1 trong 2 môn):
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100 Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật trong đời sống.

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm nhạc, các thể 

loại phổ biến…

- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc .

- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau.

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng của hình 

tượng trong nghệ thuật tạo hình.

- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng.

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo hình trong văn 

học.

- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Tư duy sáng tạo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật khác.

-  Kỹ năng thuyết trình

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật

- Năng lực giáo dục

- Năng lực thích ứng hoàn cảnh

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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101 Những vấn đề 

cơ bản và hiện 

đại của lý luận 

văn học

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như:

  - Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa…

- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống.

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó xuất phát từ 

chính chất liệu ngôn từ.

- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu trúc nội tại của 

tác phẩm văn học.

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính.

- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác của một số 

phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu khoa học

- Giải quyết vấn đề học tập

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin

- Kỹ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học

- Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác

3. Thái độ

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

- Tự giác trong học tập

4. Năng lực:

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :

- Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập

- Năng lực cảm thụ văn học 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật

- Năng lực dạy học

- Năng lực giáo dục

- Năng lực giao tiếp

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

  Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn):

102 Ngôn ngữ với 

văn chương

1. Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, ngôn ngữ học và văn học, về các đặc trưng của ngôn ngữ văn 

chương. 

2. Kỹ năng: Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về ngôn ngữ văn chương. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và 

giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực cảm thụ ngôn ngữ văn chương trong học tập, nghiên cứu

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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103 Tiếp cận tác 

phẩm văn học 

Việt Nam hiện 

đại từ đặc 

trưng thể loại

1. Kiến thức: Nắm vững kiến thức lí luận chung về văn học Việt Nam hiện đại và các thể loại trong văn học Việt Nam hiện đại; Nắm vững hệ thống 

thể loại và hệ thống tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại được dạy học trong nhà trường PT.

2. Kĩ năng: Kĩ năng tiếp cận, giải mã tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ đặc trưng thể loại; Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập; Kĩ năng tư 

duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học).

3.Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập;Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Hiểu và trân 

trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại.

4. Năng lực

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu…

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm.

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Hướng lựa chọn 2:

Phần bắt buộc (Chọn 1 trong 2 môn):

104 Truyền thông 

Việt Nam 

trong bối cảnh 

toàn cầu hóa

Sau khi học xong, SV cần đạt những mục tiêu:

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cần yếu về báo chí và những vấn đề toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng viết tức 

thời về bất cứ một sự kiện, hiện tượng hay một con người nào đó cho bất cứ một loại hình báo chí nào.

- Trình bày được các chức năng và các nguyên tắc hoạt động của báo chí trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời hiểu được báo chí như một loại hình 

truyền thông đại chúng với những đặc trưng cơ bản của nó.

2. Kĩ năng

- Biết cách sử dụng ngôn ngữ báo chí như một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin trong thời đại toàn cầu hóa.

- Biết ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ học vào các công tác thực hành viết và tổ chức các loại hình văn bản báo chí đáp ứng với yêu cầu mà toàn cầu 

hóa đặt ra đối với báo chí.

- Biết cách kiểm tra chất lượng các sản phẩm báo chí (của bản thân hay của đồng nghiệp): biên tập bản thảo, đọc morasse, đọc soát, đọc thẩm định, 

đọc đính chính...).

3. Thái độ

Có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ sự phong phú, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt trong báo chí, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa, bùng 

nổ thông tin báo chí hiện nay. Từ đó có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong việc lĩnh hội 

và tạo lập văn bản báo chí.

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)

- Những năng lực chung: Rèn luyện hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm, năng lực tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn

luyện cho người học kĩ năng tổ chức, thực hiện công việc của người làm công tác báo chí truyền thông.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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105 Báo chí trong 

thời đại toàn 

cầu hóa

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cần yếu về báo chí và những vấn đề toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng viết tức 

thời về bất cứ

một sự kiện, hiện tượng hay một con người nào đó cho bất cứ một loại hình báo chí nào.

- Trình bày được các chức năng và các nguyên tắc hoạt động của báo chí trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời hiểu được báo chí như một loại hình 

truyền thông đại chúng với những đặc trưng cơ bản của nó.

2. Kĩ năng

- Biết cách sử dụng ngôn ngữ báo chí như một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin trong thời đại toàn cầu hóa.

- Biết ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ học vào các công tác thực hành viết và tổ chức các loại hình văn bản báo chí đáp ứng với yêu cầu mà toàn cầu 

hóa đặt ra đối với báo chí.

- Biết cách kiểm tra chất lượng các sản phẩm báo chí (của bản thân hay của đồng nghiệp): biên tập bản thảo, đọc morasse, đọc soát, đọc thẩm định, 

đọc đính chính...).

3. Thái độ

Có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ sự phong phú, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt trong báo chí, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa, bùng 

nổ thông tin báo chí hiện nay. Từ đó có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong việc lĩnh hội 

và tạo lập văn bản báo chí.

4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm, năng lực tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy (các thao tác 

phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn

luyện cho người học kĩ năng tổ chức, thực hiện công việc của người làm công tác báo chí truyền thông.

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn):

106 Xuất bản và xu 

hướng xuất 

bản hiện đại

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:

1. Kiến thức

Nắm được những kiến thức về ngành xuất bản thế giới và Việt Nam, đó là: Lịch sử ra đời và phát triển của xuất bản (Thế giới và Việt Nam). Vị trí, 

vai trò của xuất bản trong chính trị, kinh tế, văn hoá và đời sống xã hội Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về xuất bản. Các công đoạn trong quy 

trình xuất bản; Sự phối hợp của nhiều lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động xuất bản

Thành tựu của xuất bản (Thế giới và Việt Nam); Nắm được những kiến thức về xu hướng của hoạt động xuất bản:

Bối cảnh mới của hoạt động xuất bản; Chiều hướng phát triển của xuất bản những năm gần đây; Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh mới

2. Kĩ năng

Vận dụng kiến thức về xuất bản và xu hướng xuất bản vào việc thực hành một số nhiệm vụ, tình huống học tập cũng như giúp hình thành những kĩ 

năng cho một người có thể theo nghề xuất bản trong tương lai.

3. Thái độ

Từ việc hiểu rõ về ngành Xuất bản, sinh viên có ý thức, suy nghĩ và định hướng một cách đúng đắn về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình trong tương 

lai: có nên chọn nghề xuất bản không, vì sao; có phù hợp với những sở trường, năng lực bản thân không. Và khi đã có một sự lựa chọn đúng đắn, 

sinh viên sẽ biết cần phải làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nếu như làm nghề xuất bản.

4. Năng lực

Môn học này giúp sinh viên hình thành được những năng lực như năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực 

giao tiếp và năng lực ngôn ngữ

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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107 Tác phẩm và 

thể loại truyền 

thông

1. Kiến thức

 Sinh viên có thể trình bày được đặc trưng của các thể loại văn học thông dụng và thường được dùng để truyền thông như: bút ký, hồi ký, du ký, nhật 

ký, phóng sự, ký sự, tùy bút, tự truyện, tạp văn, bút ký chính luận; tiểu luận; assay...

Sinh viên so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các thể loại thuộc ký văn học với ký báo chí để từ đó có thể vận dụng đặc trưng của các thể 

loại văn học trên vào các hoạt động truyền thông.

2. Kĩ năng

Nghiên cứu khoa học

Giải quyết vấn đề học tập

Tư duy sáng tạo819

Kỹ năng thuyết trình

Kĩ năng viết báo

Kĩ năng truyền thông

3. Thái độ

Nghiêm túc, cầu thị trong học tập

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.

Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo

4. Năng lực

Năng lực nhận diện và phân tích đặc trưng của các thể loại văn học

Năng lực hợp tác

Năng lực sáng tạo nghệ thuật

Năng lực giao tiếp

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực phản biện

Năng lực truyền thông

Năng lực viết báo

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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14.4 Thạc sĩ Lí luận văn học

I Các môn chung 12

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

- Questions, question words

- Auxiliary verbs, Action & State verbs

- Verb patterns

- Modal verbs: 

+ Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

+ Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been

- Passives

- Conditionals

- Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II 18

9

4 Thi pháp học Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu :

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

  	+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

  	+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

Kỹ năng:

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn cơ sở Việt Nam (Lý luận chính trị 4)

Các môn cơ sở bắt buộc
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5 Ngôn ngữ và 

văn học

Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, Về các đặc 

trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao 

tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân tộc

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

giả, tác phẩm 

văn học

Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

7 Môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông

Kiến thức: Giúp học viên nắm được 

+ Những vấn đề lý luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK môn Ngữ văn; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực; 

+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn.

	Kỹ năng: 

+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học.

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. 

	Năng lực : Góp phần bồi dưỡng 

+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học.

+ Năng lực dạy học ngữ văn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Tiếp nhận văn 

học

 Kiến thức:

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu.

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

 Kỹ năng: 

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

 Thái độ :

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong 9 môn)
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9 Những vấn đề 

lý luận của văn 

học so sánh

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản 

 nhất về lý luận của văn học sánh.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý

 luận cơ bản trên.

2.Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Các thể loại 

văn xuôi tự sự 

trung đại Việt 

Nam

1. Kiến thức

  Học viên nắm được các tri thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự như Truyện ngắn, Tiểu thuyết chương hồi, ký của văn học trung đại Việt Nam 

(quá trình hình thành phát triển của thể loại, đặc điểm nội dung, thi pháp thể loại); vận dụng những tri thức có được để có thể nghiên cứu, giảng dạy 

các thể loại văn xuôi tự sự trung đại tốt hơn.

 Gợi mở những vấn đề về văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại.

2. Kỹ năng

 Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi tiếp cận tác phẩm văn học cụ thể; nắm được đặc trưng của các thể loại văn xuôi tự sự Việt Nam 

thời trung đại.

 Giúp học viên rèn luyện thêm những thao tác trong tư duy khoa học, hữu ích cho công việc giảng dạy, nghiên cứu văn học.  

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 

 Người học có thái độ, tình cảm trân trọng giá trị văn học trung đại của dân tộc.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Văn xuôi Việt 

Nam sau năm 

1975

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 đến nay; Thấy được những cách tân cơ bản 

về tư duy tự sự và hình thức nghệ thuật của mảng văn học này trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. 

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tiểu thuyết 

Minh – Thanh

1. Kiến thức: Hình thành cho học viên hệ thống kiến thức toàn diện về tiểu thuyết Trung quốc, đặc biệt là giai đoạn Minh C27; thấy được những phát 

triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của tiểu thuyết cổ điển  trong tiến trình lịch sử tiểu thuyết Trung Hoa.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử, đặc biệt là văn học sử Trung Hoa.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Tiểu thuyết 

Nga thế kỉ XIX 

- XX

1. Kiến thức:

+ Nắm được đặc trưng thể loại tiểu thuyết, bối cảnh hình thành, diện mạo và thành tựu của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX, các khuynh hướng 

cơ bản và thành tựu của tiểu thuyết Nga thế kỉ XX.

+ Nắm được tiến trình phát triển của tiểu thuyết hiện thực Nga nói riêng và văn học Nga nói chung thế kỷ XIX, thế kỉ XX, đặc sắc nghệ thuật tiểu 

thuyết hiện thực Nga qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

 + Trang bị các kiến thức về lý luận và lý thuyết nghiên cứu văn học.

2. Kĩ năng:

+ Có kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích văn bản nghệ thuật một cách chính xác, khách quan, khoa học;

+ Có kĩ năng tự tìm kiếm và lựa chọn những vấn đề nghiên cứu trước mắt và lâu dài v.v..

3.  Mục tiêu khác:

+ Yêu thích môn học và ngành học;

+ Có thái độ trân trọng đối với những sáng tạo nghệ thuật đó trở thành di sản văn hóa tinh thần chung của nhân loại, biết vận dụng, so sánh, liên hệ 

với các nền văn học khác và với nền văn học dân tộc.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Tiểu thuyết 

Mỹ thế kỷ XIX-

XX

1.Kiến thức: Hình thành ở học viên  kiến thức cơ bản về văn học Mỹ, những xu hướng nghệ thuật chính của văn học Mỹ thế kỷ XIX- XX;  đóng góp 

mang tính cách tân của một số tác gia đối với tiểu thuyết và với văn học Mỹ.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Tiểu thuyết 

Pháp thế kỉ 

XIX - XX

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên những kiến thức cơ bản về tiểu thuyết  và tiểu thuyết Pháp thế kỷ XIX, XX. Đóng góp có ý nghĩa cách tân của 

những tài năng độc đáo của tiểu thuyết đối với nền văn học Pháp và văn học thế giới.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 II Các môn chuyên ngành 20

Các môn chuyên ngành bắt buộc 11

16 C. Marc - Ph. 

Enghels - V. I. 

Lenin – 

ĐCSVN và 

những vấn đề 

lý luận văn 

nghệ

1. Kiến thức: 

Nắm được quan điểm macxít – lêninít về mối quan hệ giữa văn học và đời sống xã hội; vai trò của thế giới quan và tài năng đối với sáng tạo nghệ 

thuật; tính khuynh hướng; tính dân tộc, tính người trong văn học; đặc trưng của văn học; tiếp nhận văn học; kế thừa tiếp thu di sản văn hóa quá khứ 

xây dựng nền văn hóa mới; sự vận dụng các quan điểm macxít – lêninít trong đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 

đến nay.

2. Kỹ năng: 

+ Thấm nhuần các quan điểm macxít – lêninít phân tích các hiện tượng văn học và các vấn đề chủ yếu của văn học Việt Nam xưa và nay.

+ Chuyên cần thâm nhập, quán triệt, quan điểm lý luận cơ bản của lý luận văn nghệ macxít – lêninít, đối thoại dân chủ và bình đẳng với các quan 

điểm khác.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Văn học, một 

loại hình nghệ 

thuật

1. Kiến thức: Giúp học viên nắm được văn chương là một loại hình đặc biệt, lấy ngôn từ làm phương tiện thể hiện. Văn chương cũng như các loại 

hình nghệ thuật khác đều nhằm những mục tiêu chung là Chân – Thiện – Mỹ. Nét khác biệt của văn chương so với các loại hình nghệ thuật khác bắt 

nguồn từ phương tiện xây dựng hình tượng nghệ thuật vừa là đối tượng miêu tả. Văn chương có khả năng tổng hợp độc đáo, chiếm lĩnh ý thức của 

con người, hướng tới sự cảm thụ ngoài giác quan, phát huy tư tưởng phong phú của người đọc. Thế giới hình tượng phi vật thể của văn chương phát 

huy sức mạnh kỳ diệu của nó trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu tinh thần của các tầng lớp người đọc rộng rãi. 

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức nói trên vào việc phân tích văn bản tác phẩm cùng các biện pháp sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật trong các tác 

phẩm văn chương xuất sắc.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Loại thể văn 

học và vấn đề 

nghệ thuật xây 

dựng nhân vật

1.Kiến thức: 

 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ :

+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật

+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật

2. Kỹ năng:

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Phê bình văn học1. Kiến thức: Nắm được phê bình văn học là một hình thái tiếp nhận văn học đặc biệt, vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Phê bình văn học 

là nhân tố quan trọng tác động tới tất cả các khâu của quá trình sáng tạo, giao tiếp nghệ thuật.

Quá trình văn học với các quy luật phát triển; tác phẩm văn học; bản lĩnh sáng tạo và phong cách nghệ thuật của nhà văn là những phương diện khách 

quan chi phối cấu trúc và nội dung của phương pháp phê bình.

Có phương pháp tiếp cận phê bình, đánh giá tác phẩm với những hệ tiêu chí khác nhau nhằm khám phá tư tưởng thẩm mỹ, cấu trúc văn bản và thế 

giới nghệ thuật được tác giả sáng tạo, ý nghĩa của tác phẩm trong sự tiếp nhận của các loại công chúng. Phê bình đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, 

khách quan, công tâm, hướng văn học tơi những giá trị cao đẹp của Chân- Thiện- Mỹ.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng các phương pháp phê bình chủ yếu để phê bình một tác phẩm, tác giả cụ thể. Bài phê bình phải đảm bảo có chất văn, sinh 

động, hấp dẫn.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

20 Thơ và một số 

quan niệm về 

thơ Việt Nam 

hiện đại

1.Kiến thức: 

+ Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thơ và nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thơ Việt Nam hiện đại.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phương pháp, biết vận dụng những vấn đề lý thuyết về quan niệm thơ để nghiên cứu thực tiễn thơ ca Việt Nam hiện đại 

(Khuynh hướng, trào lưu, tác giả, tác phẩm…)

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Lý luận và lịch 

sử văn học 

kịch Việt Nam 

thế kỷ XX

1. Kiến thức:

+ Trang bị cho người học nắm được và hiểu thêm lịch sử hình thành và phát triển của kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ như một thể loại văn học trong 

tiến trình chung của văn học Việt Nam.

+ Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản nhất của lý luận văn học kịch.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 7 môn)
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22 Lý luận tiểu 

thuyết Việt 

Nam hiện đại

1. Kiến thức: 

+ Môn học trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thể loại, đồng thời qua đó nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thực tiễn tiểu 

thuyết Việt Nam hiện đại.

2. Kỹ năng:

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn, một tác giả hay một tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam hiện đại .

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Chủ nghĩa cấu 

trúc và hướng 

nghiên cứu

1. Kiến thức: 

Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được và ứng dụng đúng mức một số thành tựu của chủ nghĩa cấu trúc vào việc nghiên cứu văn học của mình 

xung quanh các bình diện :

+ Cấu trúc luận trong việc nghiên cứu văn học.

+ Các phạm trù chủ yếu của văn bản học và cách thức phân tích văn bản học.

+ Những tư tưởng mới về lý luận – phê bình văn học và sự ứng dụng chúng vào việc nghiên cứu, giảng dạy văn học dân tộc.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức về chủ nghĩa cấu trúc  vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu 

quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các  kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Vấn đề chủ 

nghĩa hiện 

thực trong văn 

học Việt Nam

1. Kiến thức : Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được ;

+ Những vấn đề bản chất của chủ nghĩa hiện thực

+ Sự độc đáo của chủ nghĩa hiện thực trong các giai đoạn phát triển của VHVN

+ Những giá trị nổi bật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt nam

2. Kỹ năng : Xây dựng cho học viên phương pháp, cách áp dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác:

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Những vấn đề 

về phong cách 

nghệ thuật

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về phong cách sáng tạo trong văn học như: thuật ngữ; khái niệm; các nhân tố quy định phong 

cách; dấu hiệu biểu hiện phong cách...

+  Tìm hiểu sự độc đáo về phong cách nghệ thuật ở một số nhà văn Việt Nam hiện đại từ việc ứng dụng lý thuyết phong cách nghệ thuật cá nhân nhà 

văn.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên  phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận về phong cách đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách 

có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Chủ nghĩa hậu 

hiện đại

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho ngư¬ời học có được những nhận thức rõ ràng, có hệ thống về những vấn đề chủ chốt, cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn 

học, những tác động, ảnh hưởng (kể cả tích cực lẫn tiêu cực) của nền văn học này trên quê hương của chúng (châu Âu và châu Mỹ) cũng như ở một 

số quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên  phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

 Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 10

Tổng cộng 60

14.5 Thạc sĩ LL&PPDH Văn - TV

I Các môn chung 14

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

- Questions, question words

- Auxiliary verbs, Action & State verbs

- Verb patterns

- Modal verbs: 

 + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

 + Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been

  - Passives

  - Conditionals

  - Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chuương trình, 

Phương pháp 

và kỹ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các môn cơ sơ 18

Các môn cơ sở bắt buộc 9

4 Thi pháp học Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu :

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

  	+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

  	+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

Kỹ năng:

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Ngôn ngữ và 

văn học

Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, Về các đặc 

trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao 

tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân tộc

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

giả, tác phẩm 

văn học

Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

7 Giáo dục Ngữ 

văn trong 

trường THPT 

theo tiếp cận 

năng lực

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được:

- Kiến thức: 

+ Những vấn đề lí luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK NV; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực

+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn

- Kỹ năng:

+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học nhà trường

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng

+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học

+ Năng lực dạy học Ngữ văn

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Lí luận dạy 

học hiện đại

- Kiến thức: Nắm được những cơ sở khoa học của các lý thuyết dạy học hiện đại; các xu hướng đổi mới hoạt động dạy học hiện nay và các PDH hiện 

đại cũng như phương hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học

- Kĩ năng: Phân tích, nhận xét, đánh giá, hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức hoạt động dạy học; Ứng dụng PP, kĩ thuật và phương 

tiện dạy học mới vào tổ chức hoạt động dạy học hoặc quản lý hoạt động dạy học; Tìm hiểu, so sánh, đối chiếu các vấn đề lý luận về PPDH hiện đại 

và thực tiễn đổi mới PPDH hiện nay trong các loại hình trường.

- Thái độ: Ý thức đúng đắn về tính cấp thiết của việc đổi mới tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học; Có hứng thú 

học tập. có thái độ học tập khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, hợp tác trong quá trình học tập học phần, tích cực, chủ động, sáng tạo trong nghiên 

cứu, lựa chọn và sử dụng PPDH hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Phương pháp 

luận nghiên 

cứu khoa học 

giáo dục

- Kiến thức: Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong KHGD, PP nghiên cứu KHGD và những yêu cầu cơ bản trong NCKHGD

- Kĩ năng: Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKHGD

- Thái độ: Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Những vấn đề 

nghiên cứu và 

giảng dạy 

VHVN sau 

1975 ở nhà 

trường phổ 

thông

- Kiến thức: Học viên cần nắm được: sự vận động và đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975; những tìm tòi và cách tân của văn xuôi VN sau 1975: vài 

nét về nghiên cứu và phê bình trong văn học VN sau 1975 và những nguyên tắc cơ bản trong việc vận dụng các tri thức trên vào dạy học phần VHVN 

giai đoạn sau 1975 ở nhà trường phổ thông

- Kĩ năng: Nghiên cứu văn học, đặc biệt là VHVN trong một giai đoạn mới, khác trước. Vận dụng những thành tựu nghiên cứu VHVN sau 1975 vào 

thực tiễn dạy học trong nhà trường.

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn học; năng lực đọc hiểu các tác phẩm văn chương sau 1975 ở 

nhà trường phổ thông.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn cơ sở tự chọn (chọn 3 trong 9 môn)
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11 Những vấn đề 

nghiên cứu và 

giảng dạy văn 

học nước ngoài

- Kiến thức: Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong 

chuong trình; Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài.

- Kĩ năng: Nâng cao năng lực cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình

- Năng lực: Góp phần phát triển năng lực nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn chương; năng lực tổ chức dạy học tác phẩm văn học

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Tư tưởng, văn 

hóa phương 

Đông và vấn 

đề nghiên cứu, 

giảng dạy văn 

học trong nhà 

trường

- Kiến thức: Nắm được những vấn đề cơ bản nhất của tư tưởng văn hóa phương Đông thời cổ trung đại với tư tưởng - văn hóa Ấn Độ (quan trọng 

nhất là tư tưởng - văn hóa Phật giáo), tư tưởng - văn hóa Trung Hoa (quan trọng nhất là tư tưởng - văn hóa Nho giáo, phần nào đó là tư tưởng - văn 

hóa Lão giáo); Thấy được những ảnh hưởng của tư tưởng - văn hóa Phật giáo, Nho giáo, lão giáo trong xã hội Việt Nam nói hcung, trong văn học 

trung đại Việt Nam nói riêng.

- Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học từ chuyên đề để: Lý giải những hiện tượng văn học có mối quan hệ ảnh hưởng qua lại với tư tưởng - văn hóa 

phương Đông; Giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Ngữ văn

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu liên ngành; nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn chương (từ bình diện văn hóa)

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Thể loại văn 

học và ứng 

dụng trong dạy 

đọc hiểu văn 

học trong nhà 

trường

- Kiến thức: Trang bị cho người học những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại về tác phẩm văn học và thể loại văn học

- Kỹ năng: Vận dụng các Kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả

- năng lực: năng lực nghiên cứu văn học: năng lực đọc hiểu văn học: năng lực cảm thụ thẩm mỹ

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Ngữ dụng học 

với việc dạy 

học Ngữ văn ở 

trường phổ 

thông

- Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về những vấn đề cốt lõi của ngữ dụng học: quy chiếu, hàm ý, hành động ngôn từ và hội thoại: Hiểu được tinh 

thần của Ngữ dụng học như một phối cảnh lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ trong những tình huống giao tiếp cụ thể

- Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích tác phẩm văn chương

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và dạy học Tiếng Việt

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Con đường đi 

vào thế giới 

nghệ thuật nhà 

văn và con 

đường dạy đọc 

văn ở trường 

phổ thông

- Kiến thức: Nắm được lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu tác gia văn học của nền văn học VN hiện đại

- Kĩ năng: Bước đầu vận dụng được lý thuyết nói trên vào việc nghiên cứu một số nhà văn VN hiện đại tiêu biểu

- Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu văn học (nghiên cứu tác giả, tác phẩm văn học); năng lực tiếp nhận văn học; năng 

lực dạy đọc hiểu văn học ở trường phổ thông

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các môn chuyên ngành 20

Các môn chuyên ngành bắt buộc 11

16 Dạy đọc hiểu 

văn học ở 

trường phổ 

thông

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được:

- Kiến thức: 

+ Nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu TPVC và dạy đọc hiểu VBVC ở nhà trường phổ thông 

- Kỹ năng: 

+ Vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học TPVC trong nhà trường 

- Năng lực: 

+ Trực tiếp bồi dưỡng năng lực đọc hiểu văn học; nhất là năng lực dạy đọc hiểu văn học ở trường phổ thông 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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17 Văn bản và 

dạy tạo lập văn 

bản ở  trường 

phổ thông

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được: 

- Kiến thức: Những hiểu biết cơ bản về văn bản và các loại văn bản cần dạy tạo lập trong nhà trường phổ thông. Quy trình dạy tạo lập

- Kỹ năng: Nhận diện được các kiểu văn bản và biết cách tạo lập một văn bản

- Năng lực: Bồi dưỡng năng lực tạo lập văn bản; năng lực dạy học tạo lập văn bản

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Dạy học Tiếng 

Việt theo định 

hướng phát 

triển năng lực 

giao tiếp

Kiến thức: 

+  Trình bày và lý giải được những cơ sở khoa học của quan điểm giao tiếp giao tiếp, sự vận dụng quan điểm này vào dạy học Tiếng Việt

+ Hệ thống phương pháp tổ chức học sinh học tiếng Việt ở trường phổ thông

Kĩ năng: Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc thiết kế dạy học tiếng Việt

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực giao tiếp; năng lực dạy học tiếng Việt

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Đổi mới kiểm 

tra, đánh giá 

môn Ngữ văn 

ở trường phổ 

thông theo 

hướng phát 

triển năng lực 

của học sinh

- Kiến thức: Giúp học viên hiểu được những khái niệm và những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá, đổi mới đánh giá, đổi mới đánh giá kết quả học 

tập môn Ngữ văn của học sinh ở trường phổ thông

- Kỹ năng: Có kĩ thuật xây dựng được các bộ công cụ đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới đánh giá

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

20 Xây dựng và 

phát triển 

chương trình 

môn Ngữ văn 

ở trường phổ 

thông

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn ngữ văn trong nhà 

trường phổ thông Việt Nam qua các thời kì lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh mới

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình

- Năng lực: Quản lý và phát triển chương trình giáo dục, chương trình môn học

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Công nghệ dạy 

học và ứng 

dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học 

Ngữ văn

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được cách thức xây dựng hoạt động hcoj tập cho học sinh khi dọc hiểu VBVH theo loại thể và các cách khai thác tiện 

ích của CNTT và truyền thông vào dạy học văn, làm cho hoạt động dạy học văn ở trường THPT dần dần được hiện đại hóa, mang lại hiệu quả cao, 

tương xứng với trình độ thời đại. 

- Kỹ năng: Biết cách thiết kế bài giảng điện tử môn văn. Sử dụng thành thạo CNTT vào dạy học văn

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực ICT; năng lực dạy học có ứng dụng CNTT

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Phát hiện và 

bồi dưỡng học 

sinh năng 

khiếu trong 

môn Ngữ văn

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được những vấn đề lý luận về bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông

- Kĩ năng: Nghiên cứu, điều tra, phân tích, tổng hợp, đánh giá.... Các phương diện, biểu hiện căn bản của học sinh giỏi môn Ngữ văn

- Năng lực: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 7 môn)
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23 Dạy học tác 

phẩm văn 

chương theo 

hướng học 

sinh là bạn đọc 

sáng tạo

- Kiến thức: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học TPVC theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người  học sinh - bạn đọc sáng tạo 

trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai trò bạn đọc sáng  tạo của học sinh trong giờ học TPVC

- Kỹ năng: Tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo

 - Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực dạy học văn theo định hướng đổi mới

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Dạy học đối 

thoại trong giờ 

văn

Kiến thức: 

+ Hiểu được nội dung khái niệm "Đối thoại" và vai trò, ý nghĩa quan trọng của nó đối với hệ thống lý thuyết cũng như thực tiễn dạy học văn

+ Nắm được cơ sở lý luận của dạy học đối thoại, cách phân loại đối thoại và tính đối thoại trong tác phẩm và dạy học văn

+ Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn và dạy học văn khi sử dụng lý thuyết đối thoại

Kỹ năng:

+ Biết vận dụng những thao tác nghiên cứu để tiếp cận và phân tích tác phẩm văn chương từ góc độ đối thoại

+ Biết tổ chức dạy học theo kiểu đối thoại

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học văn; năng lực nghiên cứu lý luận dạy học văn ở trường phổ thông

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Phương pháp 

phát triển kĩ 

năng nói cho 

học sinh phổ 

thông

Kiến thức:

+ Học  viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lý thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến việc tìm tòi 

phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh

+ Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lý học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp 

Kĩ năng: Biết vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học Tiếng Việt 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Phát triển năng 

lực dạy học tác 

phẩm thơ ở 

trường phổ 

thông

Kiến thức: Những kiến thức cơ bản và nâng cao về thơ(đặc trưng, các kiểu loại truyền thống và hiện đại) và thơ trong chương trình, SGK. Những vấn 

đề lý luận chung về dạy học thơ trong nhà trường

Kỹ năng: Cảm thụ, phân tích, hướng dẫn học sinh cảm thụ, phân tích các bài thơ trong SGK Ngữ văn THPT

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học văn

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 8

Tổng cộng 60
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14.6 Thạc sĩ Văn học Việt Nam

I Các môn chung 12

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

- Questions, question words

- Auxiliary verbs, Action & State verbs

- Verb patterns

- Modal verbs: 

 + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

 + Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been

- Passives

- Conditionals

- Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II 18

9

4 Thi pháp học - Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu :

   + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

   + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

   + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

- Kỹ năng: Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần...)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn cơ sở Việt Nam (Lý luận chính trị 4)

Các môn cơ sở bắt buộc
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5 Ngôn ngữ và 

văn học

- Về kiến thức: Môn học nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các đặc 

trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, môn học cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao 

tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

- Về kĩ năng: Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân tộc

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

giả, tác phẩm 

văn học

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

7 Môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông

- Môn học này có vai trò quan trọng đối với việc đào tạo cao học các ngành Ngữ văn ở trường ĐHSP bởi thực tiễn đã cho thấy đại bộ phận học viên 

cao học ngữ văn trong các trường ĐHSP là GV phổ thông và SVSP mới tốt nghiệp.   

- Ở trình độ Đại học, người học mới được tìm hiểu sơ bộ về môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông. Đến bậc Thạc sĩ, học viên sẽ tiếp tục mở rộng, 

đào sâu những vấn đề đã được trình bày ở bậc Đại học đồng thời bổ sung những điểm mới cơ bản sau :

- Vấn đề đổi mới CT, SGK, PPDH, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học ở nhà trường phổ thông hiện nay và những năm 

tiếp theo.

- Quan điểm tiếp cận khoa học đối với vấn đề văn học nhà trường.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Thi pháp tryện 

cổ tích

- Kiến thức: Đi sâu tìm hiểu các phương diện thi pháp nổi bật (nhân vật, xung đột, kết cấu, thời gian – không gian nghệ thuật…) của các tiểu loại cổ 

tích: loài vật, thần kì, sinh hoạt.

- Kỹ năng: Nhận diện chính xác và có phương pháp tiếp cận các tiểu loại cổ tích từ góc độ thi pháp học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Loại thể văn 

học và vấn đề 

nghệ thuật xây 

dựng nhân vật

Kiến thức: 

 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ :

+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật

+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật

- Kỹ năng:

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Những vấn đề 

văn học sử 

Việt Nam

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về những vấn đề văn học sử Việt Nam; Từ đó, có được quan điểm và phương pháp khoa 

học khi nghiên cứu về lịch sử văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu các hiện tượng văn học sử Việt Nam.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong 9 môn)
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11 Tác phẩm văn 

học chữ Hán 

Việt Nam 

trung đại ở 

trường phổ 

thông- đối 

chiếu nguyên 

tác và bản dịch

- Kiến thức: 

Nắm vững văn bản các tác phẩm văn học chữ Hán Việt Nam trung đại (nguyên văn, bản dịch) ở trường phổ thông; những giá trị của các tác phẩm đó.

- Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại từ văn bản gốc

-  Sử dụng với phương pháp so sánh, đối chiếu giữa văn bản gốc với bản dịch… để tìm hiểu giá trị đích thực của tác phẩm.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Giao thoa nghệ 

thuật giữa văn 

xuôi lãng mạn 

và văn xuôi 

hiện thực giai 

đoạn 1930-

1945

- Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản của văn xuôi giai 

đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển trên hai phương diện tư tưởng 

và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.   

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá 

các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Sự vận động 

của thể loại 

trong văn học 

Việt Nam TK 

XX

- Kiến thức: Môn học giúp học viên nắm hiểu được các bình diện quan trọng sau :

+ Quá trình hình thành, vận động phát triển của các thể loại trong văn học Việt Nam thế kỷ XX.

+ Cái nhìn tổng quát về đời sống thể loại văn học trong liên hệ với hoàn cảnh xã hội và ý thức văn học  thế kỷ XX.

+ Quan niệm có hệ thống và cụ thể hơn về lịch sử văn học và những đặc điểm phát triển của văn học Việt Nam. 

- Kỹ năng:Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu 

và giảng dạy văn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Kịch Việt Nam 

hiện đại

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại kịch Việt Nam hiện đại; Thấy được vị trí và đóng góp quan trọng của thể loại văn 

học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 II Các môn chuyên ngành 20

Các môn chuyên ngành bắt buộc 11

15 Các thể loại 

văn học Việt 

Nam trung đại

- Kiến thức: 

- Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng các thể loại văn học Việt Nam trung đại, đặc biệt là mối quan hệ thuộc văn học chức năng và những đặc điểm 

lịch sử - xã hội; những giá trị lịch sử - văn hóa của sáng tác văn học.

- Khuynh hướng vận động của những thể loại văn học Việt Nam trung đại trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc (từ những thể loại văn học ngoại 

sinh đến những thể loại văn học nội sinh).

-  Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại với phương pháp liên ngành, liên văn bản…

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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16 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

học trung đại 

Việt Nam

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn học trung đại Việt Nam.

- Kĩ năng: 

+ Tiếp cận văn học trung đại từ các góc độ lý thuyết và thực tiễn.

+ Có kỹ năng nắm bắt các vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam trung đại thông qua các phương pháp nghiên cứu văn học sử, phương pháp liên 

ngành... 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

17 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

học Việt Nam 

từ đầu thế kỉ 

XX đến 1945

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn học được chọn lọc, đi sâu trong cái nhìn toàn cảnh. Điều này giúp học viên nhận dạng chắc và sâu những 

hiện tượng và vấn  đề quan trọng, giúp cho việc tìm được những đề tài mới và có ý nghĩa cho bài tập, luận văn và hướng nghiên cứu lâu dài.

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận văn học sử và khoa học văn học từ nhiều góc nhìn: lịch sử, xã hội, văn hóa, so sánh, thi 

pháp học, thể loại…  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

học Việt Nam 

từ sau 1945

- Kiến thức:

+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ sau 1945: tình hình nghiên cứu, các phương pháp nghiên 

cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại.

+ Xây dựng quan điểm tiếp cận, đánh giá giai đoạn văn học này.

- Kĩ năng:

+ Nắm được phương pháp nghiên cứu lịch sử văn học giai đoạn sau 1945

+ Vận dụng vào việc tìm hiểu một số hiện tượng văn học tiêu biểu của giai đoạn này, nhất là những tác giả, tác phẩm được giới thiệu trong trường 

phổ thông.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9

9

19 Văn học Việt 

Nam trung đại 

dưới góc nhìn 

văn hóa

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam trung đại; nắm bắt được phương pháp tiếp cận văn học từ văn hoá.

- Kĩ năng: Biết vận dụng phương pháp tiếp cận văn hoá để phân tích, giải mã các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Văn xuôi tự sự 

trung đại Việt 

Nam

- Kiến thức: 

- Học viên nắm chắc các phạm trù kiến thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự thời trung đại như truyện ngắn, tiểu thuyết chương hồi, kí (quá 

trình hình thành và phát triển; những đặc điểm nội dung và thi pháp thể loại); vận dụng tri thức để có thể nghiên cứu giảng dạy những tác phẩm văn 

xuôi tự sự thời trung đại tốt hơn.

- Gợi mở những vấn đề thuộc văn xuôi tự sự trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại. 

-  Kỹ năng: 

- Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi học viên tiếp cận những tác phẩm văn học cụ thể; học viên rèn luyện những thao tác trong tư 

duy khoa học, nghiên cứu, hữu ích cho công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học sau này.

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm ngành dưới đây)

Nhóm 1: Văn học trung đại
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21 Truyện Kiều 

và thể loại 

truyện thơ 

Nôm trong văn 

học Việt Nam 

trung đại

- Kiến thức: 

- Những kiến thức vừa toàn diện vừa chuyên sâu về một thể loại văn học nội sinh của dân tộc; những giá trị nội dung, những đặc trưng thi pháp thể 

loại; những thành tựu, vị trí, vai trò của thể loại truyện thơ Nôm trong tiến trình văn học dân tộc.

- Truyện Kiều – tác phẩm kết tinh thể loại trên phương diện giá trị nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện; mối quan hệ giữa Truyện Kiều với 

truyện thơ Nôm; Truyện Kiều và vấn đề tiếp biến văn hóa ngoại sinh (Truyện Kiều và truyện tài tử giai nhân; Truyện Kiều và lam bản Kim Vân Kiều 

truyện.

-  Kỹ năng: 

- Trên cơ sở nắm chắc đặc trưng thể loại truyện thơ Nôm/ Truyện Kiều, chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn kĩ năng khi tiếp cận những sáng tác cụ thể 

của thể loại, nhận diện đúng giá trị nội dung và đặc trưng thi pháp thể loại.

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 2: Văn học hiện đại 9

22 Truyền thống 

và cách tân 

trong phong 

trào Thơ mới 

1932- 1945

- Kiến thức: Những vấn đề lý luận  về thơ và Thơ mới, những yếu tố truyền thống và cách tân trong Thơ mới trên các bình diện tư tưởng, ý thức nghệ 

thuật, hình thức nghệ thuật. Khẳng định những đóng góp đáng trân trọng của Thơ mới trong quá trình hiện đại hóa thơ ca Việt Nam. Thơ mới không 

chỉ tạo nên một cuộc cách mạng trong thi ca, đưa thơ ca Việt Nam bước vào quỹ đạo hiện đại mà ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện hữu trong những 

đổi mới văn học hôm nay. 

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận khoa học về Thơ mới. Nhận thức những yếu tố kế thừa và đổi mới Thơ mới, ý nghĩa 

thiết thực của quá trình cách tân thơ trong bối cảnh hiện nay và những năm tiếp theo.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Văn xuôi Việt 

Nam 1930- 

1945

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trong tiến trình hiện đại hóa văn học (tư tưởng nghệ thuật, hình thức nghệ 

thuật, vai trò và vị trí đối với sự phát triển của nền văn học dân tộc). 

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-

1945 trên tinh thần đổi mới, hiện đại.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Thơ Việt Nam 

1945- 1975

- Kiến thức: Nghiên cứu chuyên sâu về thơ Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Những khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, những đặc trưng nghệ thuật 

của nền thơ ca cách mạng Việt Nam.

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận khoa học tiếp cận thơ Việt Nam 1945 -1975, từ đó có những hướng nghiên cứu phù hợp.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Nhóm 3: Văn học đương đại 9

25 Đổi mới văn 

xuôi Việt Nam 

sau 1975

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về công cuộc đổi mới văn xuôi Việt Nam từ sau 1975; thấy được những cách 

tân cơ bản về tư duy tự sự, hình thức nghệ thuật và những đóng góp của văn xuôi sau 1975 đối với tiến trình lịch sử văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Đổi mới thơ 

Việt Nam sau 

1975

- Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc 

tế. 

- Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Tiểu thuyết 

Việt Nam nửa 

sau thế kỉ XX

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX; thấy được vị trí và đóng góp quan trọng 

của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 10

Tổng cộng 60

14.7 Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam

I A. Các môn chung 12

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

- Questions, question words

- Auxiliary verbs, Action & State verbs

- Verb patterns

- Modal verbs: 

+ Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

+ Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been

- Passives

- Conditionals

- Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

B. Các môn học cơ sở

I. Các môn cơ sở bắt buộc 

3 Ngôn ngữ và 

văn học

+ Về kiến thức

    - Phân biệt rõ các khái niệm phương pháp luận, phương pháp, thủ pháp và phương tiện miêu tả ngôn ngữu học.

    -  Nắm được những cách phân loại các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ.

    -  Nắm được những thủ pháp nghiên cứu trong mỗi phương pháp.

+ Về kĩ năng

    -  Vận dụng phương pháp và thủ pháp nghiên cứu thích hợp với từng đề tài nghiên cứu cụ thể.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Ngôn ngữ học 

đại cương

- Kiến thức: học phần giúp cho các học viên hiểu + một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện Đại

+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học

- Kỹ năng: giúp học viên biết vận dụng các kiến thức Về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 

- Các mục tiêu khác (Thái độ học tập, chuyên cần)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện  duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Các phương 

pháp nghiên 

cứu ngôn ngữ 

+ Về kiến thức

    - Phân biệt rõ các khái niệm phương pháp luận, phương pháp, thủ pháp và phương tiện miêu tả ngôn ngữu học.

    -  Nắm được những cách phân loại các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ.

    -  Nắm được những thủ pháp nghiên cứu trong mỗi phương pháp.

+ Về kĩ năng

    -  Vận dụng phương pháp và thủ pháp nghiên cứu thích hợp với từng đề tài nghiên cứu cụ thể.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Thi pháp học -  Giúp học viên nắm được một hệ vấn đề về lí thuyết và các phương pháp nghiên cứu tâm lí ngôn ngữ học tộc người trong lĩnh vực đặc trưng văn hoá 

- dân tộc của ngôn ngữ và tư duy.

- Trên cơ sở những vấn đề về lí luận và phương pháp đã tiếp thu được, học viên biết vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn: trước hết là trong

công tác giảng dạy ngôn ngữ như một ngoại ngữ, bởi vì, dạy một thứ tiếng cho người nước ngoài như một ngoại ngữ có nghĩa là phải dạy cách nói,

cách nghĩ hay cách tư duy của người bản ngữ nói thứ tiếng đó. Hiển nhiên, học phần còn giúp ích rất nhiều trong công tác dịch thuật các tác phẩm

văn học nghệ thuật, hoặc khi biên soạn từ điển đối chiếu giữa các ngôn ngữ, cũng như trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại

chúng, v.v...

- Các mục tiêu khác: 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học.

+ Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II. Các môn học cơ sở tự chọn    

7 Một số khuynh 

hướng ngôn 

ngữ học hiện 

đại 

- Về kiến thức:  Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và Thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay 

của Ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách Ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy-học Ngôn 

ngữ trong nhà trường,  vấn đề sử dụng Ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các Phương tiện thông tin Đại chúng), 

vấn đề bệnh lí Ngôn ngữ, mối quan Hệ giữa Ngôn ngữ và pháp luậtv.v.

- Về Kĩ năng:   Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các Kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của Ngôn ngữ họcứng 

dụng, thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng Ngôn ngữ trong đời sống xã hội 

và nhà trường ở Việt Nam.

- Về thái độ học tập

 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ họcứngdụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến Ngôn ngữ nảy sinh 

trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó. Học viên nghiêm túc Thực hiện qui định của môn học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Đặc trưng văn 

hóa - dân tộc 

của ngôn ngữ 

và tư duy 

- Kiến thức: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp, các vấn đề lí thuyết và ứng dụng của Ngôn ngữ

học tri nhận

Kĩ năng: Học phần hình thành cho người học kĩ năng vận dụng các khái niệm và thao tác phân tích của ngôn ngữ học tri nhận vào việc xử lí, giải

thích các hiện tượng của tiếng Việt.

- Các mục tiêu khác:  

+ Thông qua môn học, xây dựng cho người học lòng yêu thích ngôn ngữ học nói chung và ngôn ngữ học tri nhận nói riêng. Thông qua các kĩ năng

phân tích và giải thích các sự kiện của tiếng Việt theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, người học thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong

cách dùng từ, tạo câu nói riêng và cách diễn đạt của người Việt nói chung. 

+ Tri thức về ngôn ngữ học tri nhận sẽ là cơ sở giúp người học có thể làm tốt những công việc khác đặc biệt là đối với các vấn đề về ngôn ngữ-tri

nhận-văn hóa.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Ngôn ngữ học 

xã hội

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được 

+ Những vấn đề lý luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK môn Ngữ ; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực; 

+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn.

- Kỹ năng: 

+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học.

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. 

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng 

+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học.

+ Năng lực dạy học ngữ văn.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Ngôn ngữ học 

ứng dụng

- Kiến thức: Học phần giúp cho các học viên nắm hiểu:

   + Một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học.

   + Những phương pháp cơ bản để nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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11 Ngôn ngữ học 

tri nhận 

- Kiến thức: 

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, đặc biệt là những vấn đề còn có nhiều ý kiến

tranh luận, hoặc nhiều cách kiến giải khác nhau, thậm chí có những vấn đề được đặt ra theo hướng trái ngược hẳn với quan điểm truyền thống. Đặc

biệt, học phần rất chú trọng đến việc hình thành những thao tác kĩ năng thực hành trên cơ sở các nguyên lí lí thuyết để phân tích, nhận diện, đánh giá

các hiện tượng từ vựng - ngữ nghĩa, rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết.                     

- Kỹ năng:

Dựa trên những vấn đề lí thuyết, học phần giúp học viên rèn luyện một số kĩ năng phân tích, nhận diện và đánh giá các hiện tượng từ vựng; đồng thời

rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết. 

- Các mục tiêu khác: 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học.

+ Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông 

1. Về kiến thức

- Học viên nắm được bản chất của ngữ pháp, phân biệt được ngữ pháp với các bộ môn khác của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, phong cách); nắm được 

những kiến thức cơ bản, đại cương về ngữ pháp. Từ đó học viên xác định được đặc điểm của ngữ pháp và quan hệ của nó với các bộ phận khác của 

ngôn ngữ.

-  Nắm được những kiến thức về từ loại (đặc trưng, phân loại từ theo bản chất ngữ pháp thành từ loại), ngữ chính phụ (cấu tạo của ngữ chính phụ, 

ngữ danh từ, ngữ vị từ).

- Nắm được các bình diện nghiên cứu câu, các hướng tiếp cận câu tiếng Việt: phân tích câu theo cấu trúc chủ - vị (ngữ pháp truyền thống), phân tích 

câu theo cấu trúc vị từ - tham thể (ngữ pháp ngữ nghĩa), phân tích câu theo cấu trúc đề - thuyết (ngữ pháp chức năng), phân tích câu theo cấu trúc cái 

cho sẵn - cái mới (lí thuyết thông tin).

2. Về kĩ năng

- Có kĩ năng đối chiếu, so sánh ngữ pháp tiếng Việt với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác (nhất là ngôn ngữ thuộc họ Ấn - Âu), làm cơ sở để khái quát 

hóa thành những nhận định chung về những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp học đại cương.

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng.

    - Có kĩ năng phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa của từ, ngữ, câu và văn bản.

3. Về thái độ

-Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng 

của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Những tri thức về ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt sẽ là nền tảng giúp học viên khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, 

nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…).

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

gia và tác 

phẩm văn học 

1. Kiến thức:

Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về ngữ dụng học nói chung (chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lí 

thuyết lập luận, lí thuyết hội thoại, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn) cũng như sự ứng dụng ngữ dụng học trong tiếng Việt nói riêng

2. Kỹ năng:

Học phần hình thành cho người học kĩ năng phân tích ngôn ngữ trong ngữ cảnh, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập, nghiên cứu và hoạt động 

giao tiếp một cách có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào những tình huống giao tiếp cụ thể của đời sống

+ Có ý thức rèn luyện tư¬ duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề 

ngữ dụng học.

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

C. Các môn học chuyên ngành

Các môn chuyên ngành bắt buộc
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14 Những vấn đề 

cơ bản của từ 

vựng - ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt

1. Về kiến thức 

-  Nắm được 3 bình diện phân tích câu.

-  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích cú pháp.

-  Nắm được các cấp độ trong cấu trúc của câu: cấp độ các thành phần nòng cốt, cấp độ các thành phần ngoại vi.

-  Nắm được bản chất và chức năng của các thành phần câu.

- Nắm được mối quan hệ giữa ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax) cùng những vấn đề của câu trong giao tiếp.

2. Về kĩ năng

-  Thực hành thuần thục các thao tác xác định quan hệ ngữ pháp, vẽ được sơ đồ chúc đài của câu.

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

- Biết vận dụng những những kiến thức và thao tác phân tích cú pháp để đánh giá câu đúng, câu sai.

-  Thực hiện thành thục các phép cải biến cú pháp trong phân tích cú pháp.

3. Về thái độ

Xây dựng cho người học lòng yêu thích môn cú pháp, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách tạo

câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Tri thức cú pháp sẽ là cơ sở giúp học viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công

việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…).

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Ngữ pháp và 

ngữ pháp tiếng 

Việt

1. Về kiến thức

- Nắm được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại.

- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng.

- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp.

2.Về kĩ năng

- Thực hành phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt.

-  Thực hành phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt.

3. Về thái độ

Xây dựng cho họcviên lòng yêu thích môn học, có thái độ trân trọng, yêu quý tiếng Việt. Tri thức nghĩa học Việt ngữsẽ là cơ sở giúp sinh viên sau

này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…).

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Những vấn đề 

thời sự của 

ngữ dụng học 

Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các từ được sản

sinh ra. 

 Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm. 

Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Phong cách 

học tiếng Việt- 

Những vấn đề 

từ lí thuyết đến 

thực tiễn tiếng 

Việt

+ Về kiến thức

 -  Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức.

 - Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng.

 -  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng.

+Về kĩ năng

  - Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng.

  - Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 Các môn chuyên ngành tự chọn 

17 Việt ngữ học 

đại cương

- Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, nghĩa, ý nghĩa trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan niệm và

cách đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông.

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn bản.

- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả đọc hiểu văn

bản  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Cú pháp tiếng 

Việt

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học

nghệ thuật của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

 Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

3. Thái độ - Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan

khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật.

Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Nghĩa học Việt 

ngữ 

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như vấn đề nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa, quan hệ

đồng nghĩa  - trái nghĩa thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ  tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

- Kĩ năng: Học phần hình thành cho người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp.

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Cấu tạo từ và 

vấn đề dạy học 

cấu tạo từ ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp  dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc miêu tả, phân 

tích lí giải sự phân tầng  xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam  trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp của người 

Việt,  được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, từ quy thức đến phi quy 

thức.

- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao tiếp ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách ứng xử giao tiếp của người Việt trong gia đình và xã hội; 

thuyết trình về một vấn đề  về ứng xử giao tiếp của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để độc lập 

nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri 

thức mới về  giao tiếp ngôn ngữ.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến  giao tiếp ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề  của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu tả, 

phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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21 Dẫn luận ngữ 

pháp chức năng

+ Về kiến thức

-  Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức.

-  Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng.

-  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng.

+ Về kĩ năng

-  Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng.

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Phân tích diễn 

ngôn

1. Về kiến thức

-  Học viên hiểu được khái niệm diễn ngôn, các đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn ngôn.

-  Hiểu được những vấn đề và phương pháp tiếp cận đối với các vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn (giao tiếp và các thành tố của giao tiếp, diễn 

ngôn / văn bản, phân tích diễn ngôn, phân tích văn bản…).

-  Hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và đặc trưng của văn 

bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết…). 

2. Về kĩ năng

-  Biết cách nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình  diễn ngôn.

-  Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể.

-  Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc xây dựng các 

kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn.

-  Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ.

3. Về thái độ

-  Thấy được tính thống nhất và đa dạng của các kiểu loại diễn ngôn. Nhận thức được vai trò của các yếu tố trong văn bản và ngoài văn bản (vai trò 

của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, mã ngôn ngữ, chức năng của diễn ngôn…) trong việc tạo nên các đặc trưng của các kiểu loại diễn ngôn. 

-  Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn ngôn phục 

vụ mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Đọc hiểu văn 

bản

-Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản,  nghĩa, ý nghĩa  trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan niệm và 

cách đọc hiểu văn bản. đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông.

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn bản.

- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả đọc hiểu văn 

bản

HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1630



24 Ngôn ngữ 

nghệ thuật 

1.  Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ 

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng 

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học 

nghệ thuật của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

2. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu 

tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Thành ngữ học - Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như vấn đề nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa,  quan hệ 

đồng nghĩa  - trái nghĩa thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ  tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

- Kỹ năng: học phần hình thành cho Người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp.

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Ứng xử ngôn 

ngữ trong giao 

tiếp của người 

Việt 

1.  Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp  dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc miêu tả, phân 

tích lí giải sự phân tầng  xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam  trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp của người 

Việt,  được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, từ quy thức đến phi quy 

thức.

- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao tiếp ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách ứng xử giao tiếp của ngời Việt trong gia đình và xã hội; 

thuyết trình về một vấn đề  về ứng xử giao tiếp của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để độc lập 

nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri 

thức mới về  giao tiếp ngôn ngữ.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến  giao tiếp ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề  của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu tả, 

phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

D. Luận văn 10

Tổng cộng 60
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I  Các học phần chung 11

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 14.8. Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Bộ môn Ngữ văn theo định hướng ứng dụng
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2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

II Các học phần cơ sở 12

Các học phần cơ sở bắt buộc 8

3 Lí luận dạy 

học hiện đại

1. Kiến thức

Giúp học viên hiểu được những tiền đề lí thuyết khoa học của việc dạy học, trongđó có các lí thuyết học tập; hiểu bản chất, chức năng và biết cách 

vận dụng các PP, KT

dạy học hiện đại vào dạy học Ngữ văn ở trường trung học.

2. Kĩ năng

Sử dụng PP, KT dạy học hiện đại trong môn Ngữ văn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

4 Thi pháp học 

và ứng dụng 

vào dạy học 

văn bản văn 

học ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức

Học phần giúp cho các học viên nắm được:

+ Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

+ Nội dung của các phạm trù cơ bản của thi pháp học như: thế giới nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật về 

con người...

2. Kỹ năng

Giúp học viên biết vận dụng phạm trù của thi pháp học vào việc dạy học các văn bản văn học ở trường phổ thông

3. Năng lực

+ Năng lực văn học

+ Năng lực nghiên cứu

+ Năng lực dạy và học Ngữ văn

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Ngôn ngữ văn 

chương và ứng 

dụng giảng dạy 

đọc hiểu văn 

bản văn 

chương từ góc 

độ ngôn ngữ

1. Kiến thức

Học phần giúp học viên nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các đặc 

trưng của ngôn ngữ văn chương. Đ ng thời, học phần cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao 

tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

2 Kĩ năng

- Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản văn chương.từ phương diện ngôn ngữ.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Những cách 

tân về thể loại 

của văn xuôi 

Việt Nam sau 

1975 và ứng 

dụng vào dạy 

học Ngữ văn ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của thể loại văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 đến nay.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về các thể loại văn xuôi Việt Nam sau 1975 từ đặc trưng thể 

loại. Từ đó, ứng dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 2 trong trong 6 môn) 4

7 Ứng dụng lí 

luận văn học 

vào phát triển 

chương trình 

và dạy đọc 

hiểu văn học ở 

trường phổ 

thông

1.Kiến thức

Giúp học viên nhận thức rõ:

+ Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học.

+ Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông.

+ Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

+ Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình b i dưỡng học sinh giỏi; chương trình phụ đạo 

cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu…

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy học phần.

+ Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

8 Chuyển thể 

văn bản văn 

học nước ngoài 

ở trường trung 

học 

1. Kiến thức

+ Học viên nắm được vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết chuyển thể: khái niệm; các nguyên tắc cơ bản trong chuyển thể; các tiêu chí lựa chọn hình thức 

chuyển thể cho các tác phẩm văn học; các hình thức và phương pháp chuyển thể hiện nay,...

+ Học viên vận dụng được lí thuyết về chuyển thể vào việc hướng dẫn học sinh chuyển thể văn bản văn học nước ngoài ở trường Trung học sang các 

loại hình nghệ thuật khác nhau

2. Kỹ năng

+ Rèn luyện phương pháp, kĩ năng vận dụng các kiến thức lí luận về loại hình vào việc nghiên cứu, giảng dạy một cách có hiệu quả

+ Rèn luyện kĩ năng chuyển thể và tổ chức các hoạt động chuyển thể văn bản văn học nói chung, văn học nước ngoài nói riêng sang các loại hình 

nghệ thuật khác cho đối tượng học sinh Trung học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Vận dụng kí 

hiệu học văn 

học trong dạy 

học đọc hiểu 

văn bản văn 

chương

1.Kiến thức

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lí luận về lí thuyết kí hiệu học (khái niệm; lịch sử hình thành, phát triển; đối 

tượng, phạm vi nghiên cứu và những luận điểm cơ bản của lí thuyết kí hiệu học văn học) đồng thời nghiên cứu về việc ứng dụng những thành tựu của 

lí thuyết kí hiệu học vào dạy học đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường.

2. Kỹ năng

- Kĩ năng nghiên cứu

- Kĩ năng dạy học đọc hiểu văn học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Vận dụng lí 

thuyết phê 

bình văn học 

vào đọc hiểu 

văn bản văn 

học trong 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức

+ Học viên trình bày được các nguyên tắc phương pháp luận, đặc điểm của mỗi trường phái, phương pháp phê bình văn học.

+ Chỉ ra được những đóng góp và giới hạn của mỗi trường phái

2. Kỹ năng

+ Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết của các trường phái phê bình văn học vào việc đọc hiểu văn bản văn học trong trường phổ thông.

+ Làm việc nhóm.

3. Năng lực

+ Năng lực nghiên cứu

+ Năng lực dạy đọc hiểu văn bản văn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Nghĩa học Việt 

ngữ và ứng 

dụng giảng dạy 

nghĩa học 

trong nhà 

trường phổ 

thông

1. Về kiến thức

- Hiểu được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại (nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp, nghĩa, ý nghĩa...), các bình diện của nghĩa.

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng: sự biến đổi ý nghĩa của đơn vị từ vựng, các hiện tượng đa nghĩa, đ ng âm, đ ng nghĩa...

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp: nghĩa của câu, nghĩa của phát ngôn.

2. Về kĩ năng

- Biết vận dụng những tri thức về nghĩa học từ vựng để phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt và nghiên cứu, giảng dạy nghĩa học từ 

vựng trong chương trình phổ thông.

- Biết vận dụng những tri thức về nghĩa học cú pháp để phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt. Trên cơ sở đó ứng dụng vào việc nghiên 

cứu, giảng dạy nghĩa học cú pháp trong chương trình phổ thông.

3. Về thái độ

- Xây dựng cho học viên lòng yêu thích, say mê môn học, có thái độ trân trọng, yêu quý tiếng Việt. Tri thức về nghĩa học Việt ngữ sẽ là cơ sở giúp 

học viên làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…).

- Thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của nghĩa học Việt ngữ trong nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và trong việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng 

Việt nói riêng ở trườngphổ thông. Từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong văn bản.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Đặc trưng văn 

học trung đại 

Việt Nam và 

ứng dụng vào 

dạy học Ngữ 

văn ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức

Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, ngôn ngữ...

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại

- Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại.

- Ứng dụng vào việc giảng dạy các tác phẩm văn học trung đại ở trường phổ thông

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III. Các học phần chuyên ngành 15

 Các học phần chuyên ngành bắt buộc 9

13 Dạy chiến 

lược, kĩ thuật 

đọc hiểu văn 

bản ở trường 

trung học

1. Kiến thức

Nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu và dạy đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông, nhất là các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu.

2. Kỹ năng

Vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học đọc văn bản trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Dạy chiến lược 

và kĩ thuật viết 

cho học sinh 

trung học

1. Kiến thức

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lí luận, thực tiễn về dạy học viết trong nhà trường, trong đó, nổi bật là các nôi 

dung: dạy viết trong SGK nước ngoài; các chiến lược viết; xây dựng h  sơ viết.

2. Kỹ năng

Sử dụng các chiến lược viết

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Phát triển kĩ 

năng nói cho 

học sinh trung 

học

1. Kiến thức

+ Học viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lí thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến việc tìm tòi 

phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh.

+ Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lí học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp.

2.. Kĩ năng

Vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Chương trình 

môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông Việt Nam

1.Kiến thức

Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn Ngữ văn trong nhà trường phổ 

thông Việt Nam qua các thời lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh mới.

2. Kỹ năng

Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

                                        Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 9 học phần)  6

17 Văn bản thông 

tin và dạy học 

văn bản thông 

tin ở trường 

trung học

1. Kiến thức

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản thông tin: các quan niệm về văn bản thông tin trong và ngoài nước; văn bản thông tin 

trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản thông tin.

2. Kỹ năng

- Kĩ năng nghiên cứu

- Kĩ năng dạy học văn bản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn bản đa 

phương thức 

và dạy học văn 

bản đa phương 

thức ở trường 

trung học

1. Kiến thức

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản đa phương thức: các quan niệm về văn bản đa phương thức trong và ngoài nước; văn 

bản đa phương thức trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản đa phương thức.

2. Kỹ năng

- Kĩ năng lực dạy học đọc hiểu

- Kĩ năng lực dạy học tạo lập 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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19 Biện pháp phát 

huy vai trò bạn 

đọc sáng tạo 

của học sinh 

trong dạy đọc 

văn

1.Kiến thức

Cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học tác phẩm văn chương theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người học sinh – bạn đọc sáng 

tạo trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương.

2.Kỹ năng

Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Dạy học tác 

phẩm kịch 

trong trường 

phổ thông từ 

đặc trưng thể 

loại

1. Kiến thức

Học viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về thể loại kịch và phương pháp dạy học tác phẩm kịch theo thể loại ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học.

+ Làm việc nhóm.

+ Thực hành, vận dụng thành thạo, có hiệu quả các phương pháp dạy học tác phẩm kịch ở trường phổ thông ( kĩ năng tổ chức giờ dạy đọc hiểu văn 

bản tác phẩm kịch )

3. Năng lực

+ Năng lực nghiên cứu.

+ Năng lực dạy học ngữ văn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

21 Vận dụng lí 

thuyết liên văn 

bản trong dạy 

học Ngữ văn ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức

Học phần giúp cho các học viên nắm được một số vấn đề cơ bản của lí thuyết liên văn bản.

2. Kỹ năng

Giúp học viên biết vận dụng lí thuyết liên văn bản vào việc giảng dạy văn bản văn học ở trương phổ thông.

3. Năng lực

+ Năng lực văn học

+ Năng lực dạy và học Ngữ văn

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Cấu tạo từ và 

dạy học cấu 

tạo từ ở trường 

phổ thông

1. Kiến thức

Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các từ được sản 

sinh ra.

2 Năng lực

- Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.

- Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Ngôn ngữ 

nghệ thuật và 

ứng dụng 

giảng dạy ngôn 

ngữ nghệ thuật 

trong tác phẩm 

văn chương

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các tác phẩm văn chương.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ 

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng 

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu 

tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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24 Dạy học văn 

học dân gian 

địa phương 

1. Kiến thức: Người học có kiến thức lí luận về văn học dân gian nói chung và văn học dân gian địa phương nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học nội dung chương trình ngữ văn địa phương; Hiểu được mối liên hệ giữa văn học dân gian địa phương với ngữ liệu văn học dân gian trong 

chương trình SGK.

2. Kĩ năng: Người học có kĩ năng khảo sát, nhận diện và xây dựng các chủ đề học tập phần văn học dân gian thuộc chương trình ngữ văn địa phương

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dạy học các 

tác phẩm Thơ 

mới 1932-

1945 ở trường 

THPT theo 

định hướng 

phát triển năng 

lực 

1.Kiến thức

 Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của Thơ mới 1932-1945.

2.Kỹ năng

 Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về Thơ mới nói riêng, thơ ca nói chung từ đặc trưng thể loại. Từ đó, ứng 

dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 8 HK4

Tổng cộng 46

14.9

I  Các học phần chung 14

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN
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2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2. Kỹ năng:

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ có khả năng 

sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó 

khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ:

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.

4. Năng lực:

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Kiến thức Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, 

hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Kĩ năng - Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. 

- Vận dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở 18

Các học phần cơ sở bắt buộc 8

4 Thi pháp học - Kiến thức: giúp HV hiểu: một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại; những khuynh hướng N/C và thành tựu của thi pháp học; tiềm năng và 

giới hạn của thi pháp học

- Kĩ năng: vận dụng các KT về thi pháp học vào việc N/C và giảng dạy VH một cách có hiệu quả

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Ngôn ngữ và 

văn học

- Kiến thức: Giúp HV nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương; ngông ngữ và VH; về các đặc trưng của ngôn 

ngữ VC; nâng cao những vấn đề lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận VC

- Kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ VC, kĩ năng phân tích bình giá VH

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

gia, tác phẩm 

văn học

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Dạy học Ngữ 

văn trong xu 

thế đổi mới và 

hội nhập 

- Kiến thức: Những vấn đề lí luận về đổi mới DH môn NV trong bối cảnh hội nhập và xu thế quốc tế

tiếp cận năng lực trong GD hiện đại và vận dụng trong môn NV; các bình diện đổi mới DH NV nói chung đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội 

nhập hiện nay.

- Kĩ năng: nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học, làm việc nhóm, thực hành vận dụng

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong trong 9 môn) 10

8 Ứng dụng lí 

thuyết lí luận 

văn học vào 

xây dựng 

chương trình 

và giảng dạy 

môn Ngữ văn 

ở trường Phổ 

thông

1. Giúp học viên nhận thức rõ:   

 + Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học. 

 + Học viên phân tích, làm sáng t  được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông.

 + Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng

 + Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh gi i; chương trình phụ 

đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu…

 + Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy học 

phần.

 + Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn 

học nước ngoài 

ở trường phổ 

thông

 1. Kiến thức 

 +  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong chương trình.

 + Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài. 

2. Kĩ năng

 + Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích;

 + Kĩ năng cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tiếp nhận văn 

học

1. Kiến thức

- Nắm bắt được lí thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò , ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò  của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học. 

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu. 

- Biết vận dụng lí thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song. 

2. Kĩ năng  

- Rèn các kĩ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lí thuyết tiếp nhận khác nhau. - Rèn 

kĩ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kĩ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp nhận). - 

Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 

- Phát triển năng lực hợp tác  

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 

3 Thái độ  

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Những vấn đề 

lí luận của văn 

học so sánh

1. Kiến thức  

+ Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản   nhất về lí luận của văn học sánh. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lí  luận cơ bản trên. 

2 Kĩ năng

- Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lí luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu 

quả

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Đặc trưng văn 

học trung đại 

Việt Nam

1. Kiến thức 

-Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, ngôn ngữ...   

  

2.  Kĩ năng  

- Rèn kĩ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại  

-  Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Văn xuôi lãng

mạn và văn

xuôi hiện thực

giai đoạn 1930-

1945

1. Kiến thức  Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản của văn xuôi 

giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển trên hai phương diện tư 

tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.

2. Kĩ năng  Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá 

các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Đổi mới thơ

Việt Nam sau

1975

1. Kiến thức  Phân tích, lí giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập 

quốc tế. 

2. Kĩ năng  Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Những vấn đề

hiện đại của

ngôn ngữ học

ứng dụng

1. Kiến thức

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của ngôn ngữ 

học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - học ngôn ngữ trong nhà 

trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí 

ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v... 

2. Kĩ năng Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, 

thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và nhà 

trường ở Việt Nam. 

3. Thái độ  Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến ngôn 

ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó.  Học viên nghiêm túc thực hiện qui định 

của học phần

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Ngôn ngữ nghệ thuật- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. - Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

III. Các học phần chuyên ngành 18

Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

17 Chiến lược, kĩ 

thuật đọc hiểu 

văn bản ở 

trường phổ 

thông

- Kiến thức: nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu và dạy đọc hiểu VB ở nhà trường PT, nhất là các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu

- Kĩ năng: vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học đọc VB trong nhà trường

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Năng lực tạo 

lập văn bản 

của học sinh 

trong dạy học 

Ngữ văn

- Kiến thức: Những kiến thức chuyên sâu về năng lực tạo lập văn bản của HS trung học (cấu trúc, thành tố, các chỉ số hành vi) và các cách thức, biện 

pháp dạy học để phát triển các thành tố trong cấu trúc năng lực tạo lập văn bản của HS.  

- Kỹ năng

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Đánh giá năng 

lực học sinh 

trong dạy học 

Ngữ văn

- Kiến thức Giúp học viên hiểu được những vấn đề về lý luận đổi mới đánh giá quá trình, kết quả học tập môn Ngữ văn của HS ở trường trung học 

theo định hướng phát triển năng lực: các thang đo trong đánh giá năng lực; các công cụ chủ yếu trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì theo 

tiếp cận năng lực; các nguyên tắc và quy trình xây dựng công cụ đánh giá năng lực HS.   

-. Kỹ năng Xây dựng công cụ đánh giá năng lực HS

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học giáo 

dục Ngữ văn

- Kiến thức: Giúp HV nắm vững: các nội dung lí luận về PPNCKHGD và những yêu cầu cơ bản trong NCKH GD; các PPNC định tính, định lượng; 

được trang bị thêm và hướng dẫn vận dụng một số PPNC lí thuyết và thực tiễn cũng như quy tình, cách thức tiến hành một đề tài luận văn cao học

- Kĩ năng: NCKH GD; kĩ năng xác định và triển khai đề tài luận văn cao học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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                              Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong  8 học phần)            6

21 Chương trình 

môn Ngữ văn 

ở trường nhà 

phổ thông Việt 

Nam – lịch sử 

và đối sánh

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn Ngữ văn trong nhà trường phổ 

thông Việt Nam qua các thời lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh mới.

- Kỹ năng  Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Câu hỏi dạy 

học đọc hiểu 

văn bản văn 

học theo tiếp 

cận năng lực

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu về câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học như: câu hỏi trong dạy học đọc hiểu theo tiếp cận năng 

lực; câu hỏi đọc hiểu trong SGK nước ngoài (Hoa Kì, Singapore...); thiết kế câu hỏi đọc hiểu theo tiếp cận năng lực; sử dụng câu hỏi đọc hiểu trong 

dạy học văn theo CT, SGK Ngữ văn mới.   

- Kỹ năng Thiết kế và sử dụng câu hỏi đọc hiểu 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Kí hiệu học 

văn học và ứng 

dụng trong dạy 

học đọc hiểu 

văn bản văn 

chương

- Kiến thức  

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lý luận về lí thuyết kí hiệu học (khái niệm; lịch sử hình thành, phát triển; đối 

tượng, phạm vi nghiên cứu và những luận điểm cơ bản của lí thuyết kí hiệu học văn học) đồng thời nghiên cứu về việc ứng dụng những thành tựu của 

lí thuyết kí hiệu học vào dạy học đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường.   

- Kỹ năng - Kĩ năng nghiên cứu  - Kĩ năng dạy học đọc hiểu văn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Biện pháp phát 

huy vai trò bạn 

đọc sáng tạo 

của học sinh 

trong dạy đọc 

văn

- Kiến thức Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tác phẩm văn chương theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người học sinh – 

bạn đọc sáng tạo trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai tr  bạn đọc sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương.  

- Kỹ năng Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dạy chiến 

lược, kĩ thuật 

viết cho học 

sinh trung học

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dạy học viết trong nhà trường, trong đó, nổi bật là các nôi 

dung: dạy viết trong SGK nước ngoài; các chiến lược viết; xây dựng hồ sơ viết.

- Kỹ năng 

 + Sử dụng các chiến lược viết 

 + Dạy học tạo lập văn bản

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Phát triển kĩ 

năng nói cho 

học sinh trung 

học

-  Kiến thức  

  + Học viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lí thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến việc tìm tòi 

phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh.  

  + Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lí học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp. 

- Kĩ năng  Biết vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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27 Văn bản thông 

tin và dạy học 

văn bản thông 

tin

- Kiến thức Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản thông tin: các quan niệm về  văn bản thông tin trong và ngoài nước; văn 

bản thông tin trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản thông tin.  

- Kỹ năng 

  + Nghiên cứu và giao tiếp  

  + Dạy học đọc hiểu và tạo lập văn bản thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Văn bản đa

phương thức

và dạy học văn

bản đa phương

thức

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản đa phương thức: các quan niệm về  văn bản đa phương thức trong và ngoài nước; văn 

bản đa phương thức trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản đa phương thức.  

- Kỹ năng Kĩ năng thiết kế và dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Luận văn 10 HK4

Tổng số 60

I  Các học phần chung 14

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 14.10. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu,  chuyên ngành:  NGÔN NGỮ VIỆT NAM
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2 Tiếng Anh 1. Kiến thức

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1

2 Kỹ năng

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên sẽ có khả năng sử 

dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, ... Có thể theo dõi một 

bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm,  kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó khăn.

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài 

nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay 

trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp.

3 Thái độ

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. 

Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học 

trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 5.4. Năng lực

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được 

năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Kiến thức

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Kĩ năng

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

- Vận dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở 18

Các học phần cơ sở bắt buộc 8

4 Thi pháp học 1. Kiến thức

Học phần giúp cho các học viên hiểu :

+ Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học

2. Kĩ năng

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu

và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

5 Ngôn ngữ và 

văn học

1. Về kiến thức

Học phần giúp học viên nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các đặc 

trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, học phần cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao 

tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

2. Về kĩ năng

Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

gia, tác phẩm 

văn học

1. Kiến thức

Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

2. Kĩ năng

Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Dạy học Ngữ 

văn trong xu 

thế đổi mới và 

hội nhập 

1. Kiến thức

- Những vấn đề lí luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế.

- Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn.

- Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá...) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và các năm tiếp 

theo.

2. Kĩ năng

- Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học. - Làm việc nhóm.

- Thực hành, vận dụng kiến thức

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong 9 học phần) 

8 Ứng dụng lí 

thuyết lí luận 

văn học vào 

xây dựng 

chương trình 

và giảng dạy 

môn Ngữ văn 

ở trường Phổ 

thông

1. Kiến thức

Giúp học viên nhận thức rõ:

- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học.

- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông.

- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương trình phụ đạo 

cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu...

- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy HỌC 

PHẦN.

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn 

học nước ngoài 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức

- Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lí dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong chương trình.

- Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích

- Kĩ năng cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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10 Tiếp nhận văn 

học

1. Kiến thức

- Nắm bắt được lí thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác phẩm 

văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu.

- Biết vận dụng lí thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

2. Kĩ năng

- Rèn các kĩ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lí thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kĩ năng sư phạm như: Thuyết trình; kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết

hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

3. Thái độ

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Những vấn đề

lí luận của văn

học so sánh

1. Kiến thức

- Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản

nhất về lí luận của văn học sánh.

- Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh

những vấn đề lí luận cơ bản trên.

2. Kĩ năng

- Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lí luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu 

quả.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Đặc trưng văn

học trung đại

Việt Nam

1. Kiến thức Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, 

ngôn ngữ...

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại

- Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

13 Văn xuôi lãng

mạn và văn

xuôi hiện thực

giai đoạn 1930-

1945

1. Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản của văn xuôi 

giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển trên hai phương diện tư 

tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.

2 Kĩ năng

Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá các giá trị 

văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Đổi mới thơ

Việt Nam sau

1975

1. Kiến thức

Phân tích, lí giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế.

2. Kĩ năng

Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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15 Những vấn đề

hiện đại của

ngôn ngữ học

ứng dụng

1 Về kiến thức

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của ngôn ngữ 

học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - học ngôn ngữ trong nhà 

trường, vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí 

ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v...

2 Về kĩ năng

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, thiết kế công 

cụ nghiên cứu,

xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và nhà trường ở Việt Nam.

3. Về thái độ học tập

Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ nảy 

sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó.

Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của học phần.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Ngôn ngữ 

nghệ thuật

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ 

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng 

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học 

nghệ thuật của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu 

tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt.

2 HK3 1. Kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập: trọng số 1/10; 

2. Kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập học phần: 

trọng số 2/10 

3. Thi hết học phần: trọng số 7/10

III. Các học phần chuyên ngành 18

Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

17 Những vấn đề 

cơ bản của từ 

vựng - ngữ 

nghĩa tiếng 

Việt

1. Kiến thức

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, đặc biệt là những vấn đề còn có nhiều ý kiến 

tranh luận, hoặc nhiều cách kiến giải khác nhau, thậm chí có những vấn đề được đặt ra theo hướng trái ngược hẳn với quan điểm truyền thống. Đặc 

biệt, học phần rất chú trọng đến việc hình thành những thao tác kĩ năng thực hành trên cơ sở các nguyên lí lí thuyết để phân tích, nhận diện, đánh giá 

các hiện tượng từ vựng - ngữ nghĩa, rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết.

2. Kĩ năng

Dựa trên những vấn đề lí thuyết, học phần giúp học viên rèn luyện một số kĩ năng phân tích, nhận diện và đánh giá các hiện tượng từ vựng; đồng thời 

rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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18 Ngữ pháp và 

ngữ pháp tiếng 

Việt

1. Về kiến thức

- Học viên nắm được bản chất của ngữ pháp, phân biệt được ngữ pháp với các bộ môn khác của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, phong cách); nắm được 

những kiến thức cơ bản, đại cương về ngữ pháp. Từ đó học viên xác định được đặc điểm của ngữ pháp và quan hệ của nó với các bộ phận khác của 

ngôn ngữ.

- Nắm được những kiến thức về từ loại (đặc trưng, phân loại từ theo bản chất ngữ pháp thành từ loại), ngữ chính phụ (cấu tạo của ngữ chính phụ, ngữ 

danh từ, ngữ vị từ).

- Nắm được các bình diện nghiên cứu câu, các hướng tiếp cận câu tiếng Việt: phân tích câu theo cấu trúc chủ - vị (ngữ pháp truyền thống), phân tích 

câu theo cấu trúc vị từ - tham thể (ngữ pháp ngữ nghĩa), phân tích câu theo cấu trúc đề - thuyết (ngữ pháp chức năng), phân tích câu theo cấu trúc cái 

cho sẵn - cái mới (lí thuyết thông tin).

2. Về kĩ năng

- Có kĩ năng đối chiếu, so sánh ngữ pháp tiếng Việt với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác (nhất là ngôn ngữ thuộc họ Ấn - Âu), làm cơ sở để khái quát 

hóa thành những nhận định chung về những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp học đại cương.

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng.

- Có kĩ năng phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa của từ, ngữ, câu và văn bản.

3. Về thái độ

-Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng 

của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

- Những tri thức về ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt sẽ là nền tảng giúp học viên khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, 

nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...). 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Những vấn đề 

thời sự của 

ngữ dụng học 

1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về ngữ dụng học nói chung (chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lí 

thuyết lập luận, lí

thuyết hội thoại, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn) cũng như sự ứng dụng ngữ dụng học trong tiếng Việt nói riêng

2. Kĩ năng

Học phần hình thành cho người học kĩ năng phân tích ngôn ngữ trong ngữ cảnh, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập, nghiên cứu và hoạt động 

giao tiếp một cách có hiệu quả.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Phong cách 

học - Những 

vấn đề từ lí 

thuyết đến 

thực tiễn tiếng 

Việt

1. Kiến thức

- Cung cấp cho học viên những kiến thức lí thuyết chung nhất về Phong cách học như: lịch sử và các trường phái nghiên cứu phong cách học, những 

vấn đề lí thuyết liên quan trực tiếp đến việc xử lí các sự kiện phong cách học, các văn bản văn học...

- Cung cấp cho học viên phương pháp nghiên cứu của Phong cách học, phương pháp phân tích văn bản văn học từ góc độ phong cách học.

2. Kĩ năng

- Hình thành cho học viên kĩ năng nhận biết, phát hiện các sự kiện phong cách và phân tích được các sự kiện đó.

- Nâng cao kĩ năng phân tích văn bản/ diễn ngôn nghệ thuật.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của Phong cách học; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu tả, 

phân tích các văn bản văn học nghệ thuật từ điểm nhìn của Phong cách học.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn tiếng Việt gắn với đặc trưng phong cách của người Việt.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

                     Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 10 học phần)                     

21 Việt ngữ học 

đại cương

1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Việt ngữ học: âm vị học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Việt, ngữ pháp học tiếng Việt, ngữ 

nghĩa học tiếng Việt, ngữ dụng học tiếng Việt

2. Kĩ năng

Học phần hình thành cho người học một số kĩ năng, thủ pháp phân tích, xử lí ở mức độ đơn giản những sự kiện ngôn ngữ cụ thể

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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22 Cú pháp tiếng

Việt

1. Kiến thức

- Nắm được 3 bình diện phân tích câu.

- Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích cú pháp.

- Nắm được các cấp độ trong cấu trúc của câu: cấp độ các thành phần nòng cốt, cấp độ các thành phần ngoại vi.

- Nắm được bản chất và chức năng của các thành phần câu.

- Nắm được mối quan hệ giữa ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax) cùng những vấn đề của câu trong giao tiếp.

2. Kĩ năng

- Thực hành thuần thục các thao tác xác định quan hệ ngữ pháp, vẽ được sơ đồ chúc đài của câu.

- Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

- Biết vận dụng những những kiến thức và thao tác phân tích cú pháp để đánh giá câu đúng, câu sai.

- Thực hiện thành thục các phép cải biến cú pháp trong phân tích cú pháp.

3. Thái độ

Xây dựng cho người học lòng yêu thích môn cú pháp, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách tạo câu 

nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Tri thức cú pháp sẽ là cơ sở giúp học viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc 

được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...).

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Nghĩa học Việt 

ngữ 

1. Về kiến thức

- Nắm được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại. - Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng.
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- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp.

2. Về kĩ năng

- Thực hành phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt.

- Thực hành phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt.

3. Về thái độ

Xây dựng cho học viên lòng yêu thích học phần, có thái độ trân trọng, yêu quý

tiếng Việt. Tri thức nghĩa học Việt ngữ sẽ là cơ sở giúp sinh viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên 

cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...).

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Cấu tạo từ và 

vấn đề dạy học 

cấu tạo từ ở 

trường phổ 

thông

1. Kiến thức

Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các từ được sản 

sinh ra.

2. Kĩ năng

- Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.

- Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Dẫn luận ngữ 

pháp chức năng

1. Về kiến thức

- Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức. - Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng.

- Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng.

2. Về kĩ năng

- Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng.

- Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Phân tích diễn 

ngôn

1. Kiến thức

- Học viên hiểu được khái niệm diễn ngôn, các đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn ngôn.

- Hiểu được những vấn đề và phương pháp tiếp cận đối với các vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn (giao tiếp và các thành tố của giao tiếp, diễn 

ngôn / văn bản, phân tích diễn ngôn, phân tích văn bản...).

- Hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và đặc trưng của văn 

bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết...).

2. Kĩ năng

- Biết cách nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình diễn ngôn.

- Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể.

- Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích

biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn.

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ.

3. Thái độ

- Thấy được tính thống nhất và đa dạng của các kiểu loại diễn ngôn. Nhận thức được vai trò của các yếu tố trong văn bản và ngoài văn bản (vai trò 

của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, mã ngôn ngữ, chức năng của diễn ngôn...) trong việc tạo nên các đặc trưng của các kiểu loại diễn ngôn.

- Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn ngôn phục 

vụ mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Đọc hiểu văn 

bản trong nhà 

trường

1. Kiến thức

Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, nghĩa, ý nghĩa trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan niệm và cách 

đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông.

2. Kĩ năng

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kĩ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn bản.

- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ thuật đánh giá kết quả đọc hiểu văn 

bản

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Một số khuynh 

hướng ngôn 

ngữ học hiện 

đại

- Giúp học viên Nhận rõ tiến trình lịch sử hiện đại và xu thế phát triển có tính quy luật của các khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại

- Chuẩn bị cơ sở phương pháp luận để học viên tiếp Nhận những kiến thức mới theo hướng kế thừa và phát triển các thành tựu của ngôn ngữ học 

hiện đại

- Giúp học viên đường lối nghiên cứu và giảng dạy tiếng trong trường đại học, cao đẳng và phổ thông

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Thành ngữ học 1. Kiến thức

Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa, quan hệ đồng nghĩa - trái nghĩa 

thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

2. Kĩ năng

Học phần hình thành cho người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp.

3. Thái độ

Góp phần bồi dưỡng tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Ứng xử ngôn 

ngữ trong giao 

tiếp của người 

Việt 

1. Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc miêu tả, phân 

tích lí giải sự phân

tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp của người Việt, 

được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, từ quy thức đến phi quy thức.

- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao tiếp ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích cách ứng xử giao tiếp của ngời Việt trong gia đình và xã hội; thuyết 

trình về một vấn đề về ứng xử giao tiếp của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để độc lập 

nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri 

thức mới về giao tiếp ngôn ngữ.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến giao tiếp ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu tả, 

phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 10 HK4

Tổng số 60

I Các học phần chung 14

1 Triết học 1. Kiến thức: Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là 

Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của 

đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các 

vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của 

cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của 

chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: 

khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia 

và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc 

lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14.11. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: LÝ LUẬN VĂN HỌC 
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

  - Questions, question words

  - Auxiliary verbs, Action & State verbs

  - Verb patterns

  - Modal verbs: 

   + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

   + Probability (present and past): must, might, can, could + be// have been

  - Passives

  - Conditionals

  - Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở 18

Các môn cơ sở bắt buộc 8

4 Thi pháp học 1. Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu :

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

 + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

 + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

2. Kỹ năng:

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Ngôn ngữ và 

văn học

1. Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, Về các 

đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố 

giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

2. Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân tộc

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

giả, tác phẩm 

văn học

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Dạy học Ngữ 

văn trong xu 

thế đổi mới và 

hội nhập

1. Kiến thức: 

+ Những vấn đề lý luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế; 

+ Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn.

+ Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá…) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và các năm tiếp 

theo.

2. Kỹ năng: 

+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học.

+ Làm việc nhóm.

+ Thực hành, vận dụng kiến thức 

3. Năng lực: 

+ Năng lực nghiên cứu. 

+ Năng lực

+ Năng lực dạy học ngữ văn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 5 trong 9 học phần) 10

8 Ứng dụng lí 

thuyết lí luận 

văn học vào 

xây dựng 

chương trình 

và giảng dạy 

môn Ngữ văn 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: Giúp học viên nhận thức rõ:  

- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học. 

- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông.B15

- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng: 

- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương trình phụ đạo 

cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu…

- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy môn học.

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông.

3. Năng lực: Góp phần bồi dưỡng 

- Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học. 

- Năng lực thiết kế, xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học cả chính khóa và ngoại khóa phù hợp với những điều kiện cụ thể của đối tượng 

học sinh.

- Năng lực dạy học ngữ văn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn 

học nước ngoài 

ở trường phổ 

thông

1. Kiến thức: 

+  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong chương trình 

Ngữ văn.

+ Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn bản văn học nước ngoài ở nhà trường Phổ thông.

2. Kĩ năng:

+ Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích;

+ Kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy các văn bản văn học nước ngoài.

3. Năng lực : 

- Năng lực nghiên cứu văn học; 

- Năng lực đọc hiểu văn chương.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Tiếp nhận văn 

học

1. Kiến thức:

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu.

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

2. Kỹ năng: 

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

3. Thái độ :

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Những vấn đề 

lý luận của văn 

học so sánh

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản 

 nhất về lý luận của văn học sánh.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý

 luận cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Đặc trưng văn 

học trung đại 

Việt Nam

1. Kiến thức: 

Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, ngôn ngữ...

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại 

-  Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Văn xuôi lãng 

mạn và văn 

xuôi hiện thực 

giai đoạn 1930 

- 1945

1. Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản của văn xuôi 

giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển trên hai phương diện tư 

tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.   

2. Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá 

các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Đổi mới thơ 

Việt Nam sau 

1975

1. Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập 

quốc tế. 

2. Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Những vấn đề 

hiện đại của 

ngôn ngữ học 

ứng dụng

1 . Về kiến thức

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của ngôn ngữ 

học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - học ngôn ngữ trong nhà 

trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí 

ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v...

2. Về kĩ năng

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, thiết kế công 

cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và nhà trường ở 

Việt Nam.

3. Về thái độ học tập

 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ nảy 

sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó.

 Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của môn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Ngôn ngữ 

nghệ thuật 

1.  Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ 

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng 

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học 

nghệ thuật của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

 3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu 

tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III Các học phần chuyên ngành

Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

17 Chủ nghĩa 

Marx và 

nghiên cứu văn 

học

1. Kiến thức: 

 + Học viên tiếp thu một cách hệ thống và trình bày được những vấn đề cơ bản của lí luận Marxist.

 + Chỉ ra được những ưu điểm và giới hạn của hệ thống lí luận này

2. Kỹ năng:  

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt các vấn đề lí thuyết của chủ nghĩa Marx vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy văn học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật

1. Kiến thức: Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn học khi so sánh nó với âm nhạc, điêu khắc, hội họa, điện ảnh và mối quan hệ giữa các loại 

hình nghệ thuật này.

2. Kĩ năng: Có khả năng phân tích chất họa, chất nhạc, chất điện ảnh... trong một số tác phẩm văn học.

3. Thái độ: Không nhìn nhận văn học trong trạng Thái cô lập mà nhìn thấy sự tương thông của văn học trong hệ thống các loại hình nghệ thuật. trong 

tiếp nhận, luôn xem trọng tính nghệ thuật của văn học.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Loại thể văn 

học và vấn đề 

nghệ thuật xây 

dựng nhân vật

1.Kiến thức: 

 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ :

+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật

+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật

2. Kỹ năng:

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Các trường 

phái văn học

1. Kiến thức: 

 + Học viên trình bày được các nguyên tắc phương pháp luận, đặc điểm của mỗi trường phái phê bình văn học

 + Chỉ ra được những đóng góp và giới hạn của mỗi trường phái

2. Kỹ năng:  

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết của các trường phái nghiên cứu vào phân tích những hiện tượng văn học cụ thể.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 11 học phần) 6

21 Thơ Việt Nam 

hiện đại từ góc 

nhìn thể loại

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thơ và nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thơ Việt Nam hiện đại.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phương pháp, biết vận dụng những vấn đề lý thuyết về quan niệm thơ để nghiên cứu thực tiễn thơ ca Việt Nam hiện đại 

(Khuynh hướng, trào lưu, tác giả, tác phẩm…)

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

1657



22 Lý luận và lịch 

sử văn học 

kịch Việt Nam 

đầu thế kỷ XX

1.Kiến thức:

+ Trang bị cho người học nắm được và hiểu thêm lịch sử hình thành và phát triển của kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ như một thể loại văn học trong 

tiến trình chung của văn học Việt Nam.

+ Trang bị cho ngư¬ời học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản nhất của lý luận văn học kịch.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và th¬ường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

23 Lý luận tiểu 

thuyết Việt 

Nam hiện đại

1. Kiến thức: 

+ Môn học trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thể loại, đồng thời qua đó nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thực tiễn tiểu 

thuyết Việt Nam hiện đại.

2. Kỹ năng:

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn, một tác giả hay một tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam hiện đại .

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Vấn đề chủ 

nghĩa hiện 

thực trong văn 

học Việt Nam

1. Kiến thức : Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được ;

+ Những vấn đề bản chất của chủ nghĩa hiện thực

+ Sự độc đáo của chủ nghĩa hiện thực trong các giai đoạn phát triển của VHVN

+ Những giá trị nổi bật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt nam

2. Kỹ năng : Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, cách áp dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác:

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Chủ nghĩa hậu 

hiện đại

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho ngư¬ời học có được những nhận thức rõ ràng, có hệ thống về những vấn đề chủ chốt, cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn 

học, những tác động, ảnh hưởng (kể cả tích cực lẫn tiêu cực) của nền văn học này trên quê hương của chúng (châu Âu và châu Mỹ) cũng như ở một 

số quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên  phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

 Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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26 Kí hiệu học 

văn học

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên những tri thức chung nhất về kí hiệu học và kí hiệu học văn học.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm từ góc nhìn kí hiệu học.

3. Thái độ: Có tư duy linh hoạt, mềm dẻo khi nhìn nhận các hiện tượng văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Diễn ngôn văn 

học và thực 

hành phân tích 

diễn ngôn

1. Kiến thức: 

  Học viên trình bày được các vấn đề lí luận then chốt của diễn ngôn và diễn ngôn văn học, bao gồm: khái niệm diễn ngôn, diễn ngôn văn học; tính 

chất của diễn ngôn văn học; cấu trúc của diễn ngôn bao gồm: mục đích diễn ngôn, trật tự diễn ngôn, chiến lược diễn ngôn...

2. Kỹ năng: 

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết diễn ngôn vào phân tích, lí giải những hiện tượng văn học cụ thể.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

28 Lí luận văn 

học và đọc 

hiểu tác phẩm

1. Kiến thức: 

+ Môn học trang bị cho học viên những nhận thức về vai trò, vị trí của lý luận văn học với việc việc đọc hiểu tác phẩm văn học; các bộ thuật ngữ, 

khái niệm lý luận văn học sử dụng vào đọc hiểu tác phẩm văn học theo từng thể loại; chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu tác phẩm văn học theo các thể loại 

cụ thể.

2. Kỹ năng:

Ứng dụng lý luận văn học, các chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu vào đọc hiểu tác phẩm văn học thuộc các thể loại, đặc biệt là các thể loại được giảng dạy 

trong chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ văn.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có ý thức chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học, các chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu vào việc nghiên cứu và giảng dạy 

văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận, tư duy khoa học và ý thức hội nhập quốc tế trong việc nghiên cứu văn học.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Tiểu thuyết 

Minh - Thanh 

từ góc nhìn thể 

loại

1. Kiến thức: 

+ Học viên nắm được các tri thức cơ bản về thể loại tiểu thuyết Trung Quốc, phân loại và nắm được các đặc điểm chung, riêng của tiểu thuyết Trung 

Quốc thời kì Minh - Thanh và có cách tiếp cận phù hợp với các tác phẩm tiểu thuyết Minh - Thanh từ góc độ thể loại

+ Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Trung Quốc.

2.Kỹ năng: 

+ Rèn luyện  phương pháp, kĩ năng vận dụng các kiến thức lí luận về thể loại vào việc nghiên cứu, giảng dạy một cách có hiệu quả

+ Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

3. Các mục tiêu khác:

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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30 Văn xuôi tự sự 

trung đại Việt 

Nam từ góc 

nhìn thể loại

1. Kiến thức

  Học viên nắm được các tri thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự như Truyện ngắn, Tiểu thuyết chương hồi, ký của văn học Việt Nam trung đại 

(quá trình hình thành phát triển của thể loại, đặc điểm nội dung, thi pháp thể loại); vận dụng những tri thức có được để có thể nghiên cứu, giảng dạy 

các thể loại văn xuôi tự sự trung đại tốt hơn.

 Gợi mở những vấn đề về văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại.

2. Kỹ năng

 Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi tiếp cận tác phẩm văn học cụ thể; nắm được đặc trưng của các thể loại văn xuôi tự sự Việt Nam 

thời trung đại.

 Giúp học viên rèn luyện thêm những thao tác trong tư duy khoa học, hữu ích cho công việc giảng dạy, nghiên cứu văn học.  

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 

 Người học có thái độ, tình cảm trân trọng giá trị văn học trung đại của dân tộc.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Những cách 

tân về thể loại 

của văn xuôi 

Việt Nam sau 

1975

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có tính hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của các thể loại văn xuôi Việt Nam (chủ yếu là 

tiểu thuyết và truyện ngắn) từ sau 1975 đến nay.

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về các thể loại văn xuôi Việt Nam (chủ yếu là tiểu thuyết và 

truyện ngắn) sau 1975 từ đặc trưng thể loại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 10 HK4

Tổng cộng 60
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I  Các học phần chung 14

1 Triết học 1. Kiến thức:

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử.

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn.

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2. Kĩ năng

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo 

khuynh hướng biến đổi của chúng.

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy 

được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

các khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thái độ

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội.

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong 

đời sống cộng đồng xã hội.

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem 

xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách 

quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh 

bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

 14.12. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM   
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2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong môn học này 

cần đạt được một số mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, 

going to

  - Questions, question words

  - Auxiliary verbs, Action & State verbs

  - Verb patterns

  - Modal verbs: 

   + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should

   + Probability (present and past): must, might, can, could + be// have been

  - Passives

  - Conditionals

  - Reported speech

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ bản về từ và từ 

loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-word verbs, base and strong 

adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with birth, marriage and death.

2. Kỹ năng:

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc hiểu các tài 

liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này.

3. Thái độ:  

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động.

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo 

định dạng đề thi VSTEP chung cho 3 bậc (B1-

C1), học viên làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1.

3 Chương trình, 

phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, hoạt động 

học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản.

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

II Các học phần cơ sở 18

Các học phần cơ sở bắt buộc 8

4 Thi pháp học 1. Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu :

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại

 + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại

 + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

2. Kỹ năng:

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học.

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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5 Ngôn ngữ và 

văn học

1. Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, Về các 

đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố 

giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.

2. Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân tộc

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác 

gia, tác phẩm 

văn học

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

7 Dạy học Ngữ 

văn trong xu 

thế đổi mới và 

hội nhập 

1. Kiến thức: 

+ Những vấn đề lý luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế; 

+ Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn.

+ Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá…) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và các năm tiếp 

theo.

2. Kỹ năng: 

+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học.

+ Làm việc nhóm.

+ Thực hành, vận dụng kiến thức 

3. Năng lực: 

+ Năng lực nghiên cứu. 

+ Năng lực

+ Năng lực dạy học ngữ văn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong 9 học phần) 10

8 Ứng dụng lí

thuyết lí luận

văn học vào

xây dựng

chương trình

và giảng dạy

môn Ngữ văn

ở trường Phổ

thông

1. Kiến thức: Giúp học viên nhận thức rõ:  

- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học. 

- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông.B15

- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng: 

- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương trình phụ đạo 

cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu…

- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy môn học.

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông.

3. Năng lực: Góp phần bồi dưỡng 

- Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học. 

- Năng lực thiết kế, xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học cả chính khóa và ngoại khóa phù hợp với những điều kiện cụ thể của đối tượng 

học sinh.

- Năng lực dạy học ngữ văn.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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9 Nghiên cứu và

giảng dạy văn

học nước ngoài 

ở trường phổ

thông

1. Kiến thức: 

+  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong chương trình 

Ngữ văn.

+ Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn bản văn học nước ngoài ở nhà trường Phổ thông.

2. Kĩ năng:

+ Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích;

+ Kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy các văn bản văn học nước ngoài.

3. Năng lực : 

- Năng lực nghiên cứu văn học; 

- Năng lực đọc hiểu văn chương.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

10 Tiếp nhận văn

học

1. Kiến thức:

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học với tác 

phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động tiếp nhận văn học.

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu.

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều phương pháp song 

song.

2. Kỹ năng: 

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận khác nhau.

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua lịch sử tiếp 

nhận).

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.

- Phát triển năng lực hợp tác 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).

3. Thái độ :

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

11 Những vấn đề

lí luận của văn

học so sánh

1. Kiến thức: 

+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản 

 nhất về lý luận của văn học sánh.

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý

 luận cơ bản trên.

2. Kỹ năng:

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả.

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học .

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

12 Đặc trưng văn 

học trung đại 

Việt Nam

- Kiến thức: Hệ thống hoá những đặc trưng cơ bản của văn học trung đại Việt Nam.

- Kĩ năng: 

+ Tiếp cận văn học trung đại từ các góc độ lý thuyết và thực tiễn.

+ Có kỹ năng nắm bắt các vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam trung đại thông qua các phương pháp nghiên cứu văn học sử, phương pháp liên 

ngành... 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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13 Văn xuôi lãng 

mạn và văn 

xuôi hiện thực 

giai đoạn 1930-

1945

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trong tiến trình hiện đại hóa văn học (tư tưởng nghệ thuật, hình thức nghệ 

thuật, vai trò và vị trí đối với sự phát triển của nền văn học dân tộc). 

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-

1945 trên tinh thần đổi mới, hiện đại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

14 Đổi mới thơ 

Việt Nam sau 

1975

- Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc 

tế. 

- Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

15 Những vấn đề

hiện đại của

ngôn ngữ học

ứng dụng

1 . Về kiến thức

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của ngôn ngữ 

học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - học ngôn ngữ trong nhà 

trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí 

ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v...

2. Về kĩ năng

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, thiết kế công 

cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và nhà trường ở 

Việt Nam.

3. Về thái độ học tập

 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ nảy 

sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó.

 Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của môn học.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

16 Ngôn ngữ 

nghệ thuật

1.  Kiến thức

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các hiện tượng 

ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ 

thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ thuật. Rèn luyện năng 

lực tư duy lí luận về ngôn ngữ.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học 

nghệ thuật của người Việt.

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật.

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật.

 3. Thái độ

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi miêu 

tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt.

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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III Các học phần chuyên ngành 18

Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12

17 Phương pháp 

nghiên cứu  

văn học dân 

gian

- Người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng hiệu quả trong quá trình tiếp cận các vấn đề của văn 

học dân gian.

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương thức, cách thức phù hợp trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu vào việc xử lí các đề tài cụ thể của văn 

học dân gian. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

18 Phương pháp 

nghiên cứu và 

giảng dạy văn 

học trung đại 

Việt Nam 

- Người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng hiệu quả trong quá trình tiếp cận các vấn đề của văn 

học trung đại Việt Nam.

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương thức, cách thức phù hợp trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu vào việc xử lí các đề tài cụ thể của văn 

học trung đại Việt Nam. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

19 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

học Việt Nam 

từ đầu thế kỉ 

XX đến 1945

Kiến thức:

+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945. tình hình nghiên cứu, các 

phương pháp nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại.

+ Xây dựng quan điểm khoa học trong tiếp cận, đánh giá văn học.

Kĩ năng:

+ Hiểu phương pháp và có kĩ năng nghiên cứu lịch sử văn học.

+ Vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy những tác giả, tác phẩm văn học Viet Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

20 Những vấn đề 

cơ bản của văn 

học Việt Nam 

từ sau 1945

Kiến thức:

+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ sau 1945: tình hình nghiên cứu, các phương pháp nghiên 

cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại.

+ Xây dựng quan điểm khoa học trong tiếp cận, đánh giá văn học.

Kĩ năng:

+ Hiểu phương pháp và có kĩ năng nghiên cứu lịch sử văn học.

+ Vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy những tác giả, tác phẩm văn học Viieetj Nam sau 1945.

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

                                     Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 13 học phần)     6

21 Văn học dân 

gian dưới góc 

nhìn văn hóa

- Kiến thức: Nhận diện được “dấu ấn” của văn hóa trong văn học dân gian; thấy được giá trị của văn hóa trong văn học dân gian… 

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương pháp tiếp cận tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc nhìn văn hóa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

22 Thi pháp 

truyện cổ tích

- Kiến thức: Đi sâu tìm hiểu các phương diện thi pháp nổi bật (nhân vật, xung đột, kết cấu, thời gian – không gian nghệ thuật…) của các tiểu loại cổ 

tích: loài vật, thần kì, sinh hoạt.

- Kỹ năng: Nhận diện chính xác và có phương pháp tiếp cận các tiểu loại cổ tích từ góc độ thi pháp học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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23 Văn học trung 

đại Việt Nam 

dưới góc nhìn 

văn hóa

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam trung đại; nắm bắt được phương pháp tiếp cận văn học từ văn hoá.

- Kĩ năng: Biết vận dụng phương pháp tiếp cận văn hoá để phân tích, giải mã các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

24 Văn xuôi tự sự 

trung đại Việt 

Nam

1. Kiến thức: 

- Học viên nắm chắc các phạm trù kiến thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự thời trung đại như truyện ngắn, tiểu thuyết chương hồi, kí (quá 

trình hình thành và phát triển; những đặc điểm nội dung và thi pháp thể loại); vận dụng tri thức để có thể nghiên cứu giảng dạy những tác phẩm văn 

xuôi tự sự thời trung đại tốt hơn.

- Gợi mở những vấn đề thuộc văn xuôi tự sự trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại. 

2. Kỹ năng: 

- Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi học viên tiếp cận những tác phẩm văn học cụ thể; học viên rèn luyện những thao tác trong tư 

duy khoa học, nghiên cứu, hữu ích cho công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học sau này.

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

25 Truyện Kiều 

và thể loại 

truyện thơ 

Nôm trong văn 

học trung đại 

Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Những kiến thức vừa toàn diện vừa chuyên sâu về một thể loại văn học nội sinh của dân tộc; những giá trị nội dung, những đặc trưng thi pháp thể 

loại; những thành tựu, vị trí, vai trò của thể loại truyện thơ Nôm trong tiến trình văn học dân tộc.

- Truyện Kiều – tác phẩm kết tinh thể loại trên phương diện giá trị nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện; mối quan hệ giữa Truyện Kiều với 

truyện thơ Nôm; Truyện Kiều và vấn đề tiếp biến văn hóa ngoại sinh (Truyện Kiều và truyện tài tử giai nhân; Truyện Kiều và lam bản Kim Vân Kiều 

truyện.

2. Kỹ năng: 

- Trên cơ sở nắm chắc đặc trưng thể loại truyện thơ Nôm/ Truyện Kiều, chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn kĩ năng khi tiếp cận những sáng tác cụ thể 

của thể loại, nhận diện đúng giá trị nội dung và đặc trưng thi pháp thể loại.

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

26 Tác phẩm văn 

học chữ Hán 

Việt Nam 

trung đại ở 

trường phổ 

thông

- Kiến thức: 

Nắm vững văn bản các tác phẩm văn học chữ Hán Việt Nam trung đại (nguyên văn, bản dịch) ở trường phổ thông; những giá trị của các tác phẩm đó.

- Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại từ văn bản gốc

-  Sử dụng với phương pháp so sánh, đối chiếu giữa văn bản gốc với bản dịch… để tìm hiểu giá trị đích thực của tác phẩm.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

27 Truyền thống 

và cách tân 

trong phong 

trào Thơ mới 

1932- 1945

 Kiến thức

 Những vấn đề lý luận  về thơ và thơ mới, Những yếu tố truyền thống và cách tân trong thơ mới trên các bình diện tư tưởng, ý thức nghệ thuật, hình 

thức nghệ thuật. Khẳng định Những đóng góp đáng trân trọng của thơ mới trong quá trình hiện đại hóa thơ ca Việt Nam. thơ mới không chỉ tạo nên 

một cuộc cách mạng trong thi ca, đưa thơ ca Việt Nam bước vào quỹ đạo hiện đại mà ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện hữu trong Những đổi mới văn 

học hôm nay.

- Kỹ năng

                                                                                                                                                                                                                                                     

       Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận khoa học về thơ mới. Nhận thức Những yếu tố kế thừa và đổi mới thơ mới, ý nghĩa thiết thực 

của quá trình cách tân thơ trong bối cảnh hiện nay và Những năm tiếp theo.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.
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28 Thơ Việt Nam 

1945- 1975

- Kiến thức: Nghiên cứu chuyên sâu về thơ Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Những khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, những đặc trưng nghệ thuật 

của nền thơ ca cách mạng Việt Nam.

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận khoa học tiếp cận thơ Việt Nam 1945 -1975, từ đó có những hướng nghiên cứu phù hợp.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

29 Kịch Việt Nam 

hiện đại

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại kịch Việt Nam hiện đại; Thấy được vị trí và đóng góp quan trọng của thể loại văn 

học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

30 Đổi mới văn 

xuôi Việt Nam 

sau 1975

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về công cuộc đổi mới văn xuôi Việt Nam từ sau 1975; thấy được những cách 

tân cơ bản về tư duy tự sự, hình thức nghệ thuật và những đóng góp của văn xuôi sau 1975 đối với tiến trình lịch sử văn học Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

31 Tiểu thuyết 

Việt Nam nửa 

sau thế kỉ XX

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX; thấy được vị trí và đóng góp quan trọng 

của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam.

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

32 Sự vận động 

của thể loại 

trong văn học 

Việt Nam thế 

kỉ XX

- Kiến thức: Học phần giúp học viên hiểu được các bình diện quan trọng sau:Quá trình hình thành, vận động phát triển của các thể loại trong văn học 

Việt Nam thế kỷ XX. Cái nhìn tổng quát về đời sống thể loại trong liên hệ với hoàn cảnh xã hội và ý thức văn học thế kỷ XX. Quan niệm có hệ thống 

và cụ thể về lịch sử văn học và những đặc điểm phát triển của văn học Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phư-ơng pháp, kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam thế kỉ XX theo đặc trưng thể loại.

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

33 Các thể loại 

văn học trung 

đại Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng các thể loại văn học Việt Nam trung đại, đặc biệt là mối quan hệ thuộc văn học chức năng và những đặc điểm 

lịch sử - xã hội; những giá trị lịch sử - văn hóa của sáng tác văn học.

- Khuynh hướng vận động của những thể loại văn học Việt Nam trung đại trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc (từ những thể loại văn học ngoại 

sinh đến những thể loại văn học nội sinh).

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại với phương pháp liên ngành, liên văn bản…

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh hướng nệ cổ, 

máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là điểm đánh 

giá chuyên cần và chuẩn bị thường xuyên; a2 

là điểm kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần.

Luận văn 10

Tổng số 60
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