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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy  

Đại học  

I Điều kiện tuyển sinh  
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, 
Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng.  

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục 

vụ người học   

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động dạy 

học, trong đó có 08 phòng học máy tính và 04 phòng học ngoại 

ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang bị máy chiếu Projector, 

bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác.  

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng chức 
năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ giáo trình 

và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học tập và 
nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị 

hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông 
rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống 
tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí 

khoa học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện 
tử Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy 

tín trên thế giới.  

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 14 giảng viên, trong đó:  

 + Số giảng viên là giáo sư: 0 

+ Số giảng viên là phó giáo sư: 01   

+ Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 02   

+ Số giảng viên là thạc sĩ: 09 
+ Số giảng viên là cử nhân: 02 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt 

cho người học  

- Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá trình 

sinh hoạt và học tập như: 

- Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập học.  

- T

hực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học 

thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ chi phí học tập.  

- T

Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  

- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng viên, cố 

vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên.  

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham gia 

nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn.  

- Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên.  
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- Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 

Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe nguyện vọng 

của sinh viên.  

- Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học.  

- Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, 

đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học. 

- Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết hợp 

Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên 

ngoài trường.   

- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, an 

toàn thực phẩm và giá cả;   

- Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 
học  

1. Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vân đề của xã hội, đất 

nước.  

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác 

với đồng nghiệp và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích 

cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp, tác phong nhanh nhẹn.  

3. Coi trọng vị trí, vai trò của công nghệ thông tin trong xã hội hiện 

đại; thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới 

phương pháp nghiên cứu khoa học.  

4. Có hứng thú và tình yêu đối với công nghệ thông tin; có ý thức 

liên hệ, áp dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào thực tiễn.  

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 
ngoại ngữ đạt được  

Về kiến thức:  

1. Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ 

Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng an ninh và giáo 

dục thể chất.  

2. Hiểu về lập trình máy tính  

3. Biết các công cụ ứng dụng trong công tác văn phòng, kỹ thuật  

4. Hiểu được cách xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật để giải bài 

toán thực tế  
5. Kiến trúc máy tính và nguyên lý hoạt động của máy tính  

6. Biết phân tích - thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu  
7. Biết công nghệ Web  
8. Biết nguyên lý hoạt động, thiết bị và cấu hình mạng của mạng 

máy tính;  

9. Biết cách quản trị mạng.  

Về kĩ năng:         

1. Sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình;  
2. Có kĩ năng sử dụng tư duy giải thuật để phân tích và giải quyết 

các vấn đề mới trong quá trình xây dựng phần mềm;  

3. Có kĩ năng thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các 
thành phần phần cứng;  

4. Biết cách phân tích và thiết kế CSDL quan hệ/hướng đối tượng;  

5. Biết cách thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần 

mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra 

trong điều kiện thực tế;  
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6. Biết cách đánh giá chi phí, chất lượng của phần mềm;  

7. Biết cách kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu 

hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả;   

8. Biết cách phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác 

các hệ thống mạng truyền thông máy tính;  

9. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào công tác văn 

phòng, quảng cáo, thiết kế Web.  

Về trình độ ngoại ngữ:  

1. Đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu về trình độ ngoại 
ngữ.   

2. Đọc và hiểu được tài liệu ngoại ngữ chuyên ngành.  

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

1. Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị 

có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân 

hàng, tài chính, thương mại, …).  

2. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong 
nước cũng như nước ngoài.  

3. Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng 
và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.  

4. Giảng dạy CNTT tại các trường cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông (cần thêm chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm).  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Giáo dục quốc phòng-An ninh 

 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển 

sinh 

 - Đào tạo chính quy tập trung thời gian 4 năm với đối tượng là 

những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương 
đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 - Đào tạo văn bằng 2, thời gian 24 tháng với đối tượng tuyển sinh 

là những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác; 
 - Đào tạo văn bằng 2, thời gian 18 tháng với đối tượng tuyển sinh 

là giáo viên, giảng viên hiện đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, 
đào tạo và dạy nghề, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và 
có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an 

ninh (thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên); giáo viên ghép môn với 
GDQP-AN. 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

 - Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động dạy 

học, trong đó có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ, 01 phòng 
học chuyên dùng GDQP&AN. Phòng học được trang bị máy chiếu 
Projector, bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác. 

 - Ký túc xá; Giảng đường; Sân bãi luyện tập thể dục thể thao; Hệ 
thống thao trường, bãi tập, vũ khí, trang bị trong Trung tâm 

GDQP&AN đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo đối với sinh viên ngành 
GDQP&AN. 
 -  Thư viện Trường với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các 

phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dùng, có đủ 
giáo trình đa dạng và  tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động 

học tập và nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 
có thiết bị hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet 
băng thông rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. 

Hệ thống tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn 
tạp chí khoa học online. Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử 

Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy tín 
trên thế giới. Đặc biệt, có 329 đầu sách về giáo trình, tài liệu tham 
khảo chuyên ngành GDQP&AN tại Thư viện của Trung tâm 

GDQP&AN 

III Đội ngũ giảng viên   100% giảng viên đạt chuẩn.  
 Giảng viên cơ hữu: 22 giảng viên, trong đó:  

 + Số giảng viên là giáo sư: 0  
 + Số giảng viên là phó giáo sư: 0  

 + Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 02  
 + Số giảng viên là thạc sĩ: 14 giảng viên. 
 + Số giảng viên là cử nhân: 06 giảng viên. 



IV Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

 Người học được hưởng các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

như:  
 1. Được miễn học phí. 
 2. Được học tập, nghiên cứu trong môi trường sư phạm quân sự. 

 3. Được hưởng chế độ học bổng đa dạng. 
 4. Có cơ hội phát triển toàn diện, được tư vấn, trợ giúp từ giảng 

viên, cố vấn học tập… 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 

học 

 1. Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội, 
đât nước. 

 2. Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và xây dựng môi 
trường làm việc thân thiện, tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp, 
tác phong sư phạm. 

 3. Coi trọng vị trí, vai trò của môn học Giáo dục quốc phòng và an 
ninh trong hệ thống giáo dục quốc dân; thường xuyên cập nhật kiến 

thức quốc phòng, an ninh và đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. 
 4. Có hứng thú và tình yêu đối với ngành học; có ý thức liên hệ, áp 
dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quôc phòng, an ninh vào thực 

tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 5. Sống hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đồng nghiệp; đấu tranh, 

ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề 
nghiệp. 

VI Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Về kiến thức: 
 1.  Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-

Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư 
tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý hành 
chính, quản lý giáo dục và giáo dục thể chất. 
 2. Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm 

vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên. 
 3. Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh. 

 4.  Thuần thục thao tác kỹ năng quân sự, sử dụng thành thạo vũ 
khí bộ binh và các thiết bị quân sự khác. 
 5. Hiểu biết và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương trong các cơ sở giáo dục đào tạo. 
 6. Có kiến thức chuyên sâu về lý luận và phương pháp dạy học 

giáo dục quốc phòng và an ninh, hiểu biết chương trình giáo dục 
quốc phòng và an ninh trong nhà trường phổ thông đến đại học. 
 7. Có kiến thức cơ bản về Tin học, ngoại ngữ để hỗ trợ giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học.  
 Về kĩ năng: 

 Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp đối với giáo viên, giảng 
viên giáo dục quốc phòng và an ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ năng cụ thể sau: 

 1.  Có khả năng lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy 
học giáo dục quốc phòng và an ninh ở nhà trường từ phổ thông đến 

đại học. 
 2.  Có khả năng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh 
ở nhà trường từ phổ thông đến đại học. 

 3.  Có khả năng thích ứng, tiếp cận các vấn đề nghiên cứu phù 
hợp với sự phát triển của ngành giáo dục quốc phòng và an ninh. 

 4. Có các kĩ năng sư phạm giáo dục học sinh nói chung và giáo 
dục học sinh cá biệt nói riêng, đặc biệt học sinh ở trường trung học 



phổ thông. 

 5. Có khả năng xây dựng, phát triển chương trình môn học 
GDQP&AN ở các cấp học. 
 6. Có kỹ năng lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết các tình 

huống nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy, công tác, tuyên truyền, 
giáo dục các tầng lớp nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
 7. Có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào lực lượng 
vũ trang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 8.  Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản. 
 9. Có thể sử dụng một số phần mềm Tin học ứng dụng trong dạy 

học nói chung và dạy học giáo dục 
 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đáp ứng tốt công việc giảng dạy 

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ 
thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, 
các cơ sở giáo dục đại học và có hướng phát triển ở trình độ cao 

hơn. 
 

 

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 
Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 

 



1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Giáo dục công dân 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 
bổ túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 
sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, 
trang thiết bị, thư viện ...) 

- Trường có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. 

- Nhà trường có đầy đủ phòng học đủ tiêu chuẩn phục vụ 
quá trình học tập của người học. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình và tài 
liệu tham khảo. 
- Hệ thống giáo trình với hơn 100 đầu sách tại Thư viện 

của Nhà trường (có bảng kê riêng). 

III Đội ngũ giảng viên 

 * 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 
- Giảng viên cơ hữu: 17 giảng viên. 

Trong đó: 
+ Số giảng viên là Giáo sư: 0  
+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 0  

+ Số giảng viên là Tiến sĩ / Tiến sĩ khoa học: 03 
+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 11  

+ Số giảng viên là Cử nhân: 03  

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

 * Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong phạm vi khả 
năng của mình cho người học trong quá trình sinh hoạt và 
học tập như: 

- Có môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh. 
- Tổ chức các hoạt động tập thể để người học tham gia 

nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và 
chuyên môn.  

- Nhà trường tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ 

giúp từ giảng viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ 
trợ sinh viên. 

- Có ký túc xá đảm bảo an toàn và chất lượng cho người 
học. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học 

- Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã 

hội, đât nước. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học 

tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận 
dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
- Sống hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè cùng 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những 

hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. 
- Tâm huyết với nghề thể hiện qua ý thức học tập và rèn 
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luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và 
hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh dự, 
lương tâm nhà giáo. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại ngữ đạt được 

 Về kiến thức: 

- Nắm vững và biết vận dụng các kiến thức cơ bản trong 
khối kiến thức chung của ngành theo học vào công việc 

đảm nhiệm và trong thực tiễn cuộc sống: 
 + Nắm vững các kiến thức cơ bản, nền tảng thuộc 
các môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, biết kết hợp và 

vận dụng giữa khối các kiến thức chuyên ngành cơ bản 
như: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội 
khoa học, Đạo đức học, Pháp luật học, Lịch sử triết học... 

với các kiến thức nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng phát triển 
con người vào việc thiết kế, tổ chức quá trình dạy học và 

thực hiện công việc thuộc chức danh nghề nghiệp của bản 
thân 
             + Nắm được kiến thức các khoa học liên môn: Văn 

học, Địa lý, Lịch sử, Tâm lý học, giáo dục học,... nhằm 
cung cấp hệ thống kiến thức phục vụ cho việc giảng dạy 

môn GDCD ở phổ thông cũng như trong các công tác 
chính trị - xã hội. 
            + Nắm vững và biết ứng dụng những kiến thức tin 

học, ngoại ngữ vào chức danh nghề nghiệp như soạn văn 
bản, giáo án điện tử, dịch tài liệu chuyên môn,... 

- Am hiểu và biết lồng ghép những kiến thức chuyên ngành 
với những kiến thức thực tiễn về kinh tế, chính trị, văn hoá, 
xã hội của đất nước và thế giới vào trong công việc chuyên 

môn. 
Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công 
việc, giảng dạy thuần thục môn Giáo dục Công dân ở 
trường Phổ thông. Cùng với việc hoàn thiện các chứng chỉ 

chuyên ngành, sinh viên có khả năng giảng dạy các môn 
Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH, Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh ở các trường Đại học và Cao đẳng. Có khả năng tổng 
hợp kiến thức cũng như phân tích vấn đề chính trị - xã hội 

trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường 
trung cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị ở địa phương. 

- Trên cơ sở nắm được chương trình tổng thể giáo dục nói 
chung và chương trình Giáo dục công dân nói riêng, từ đó 
có những định hướng và khả năng xây dựng chương trình 

trong quá trình dạy học. 
- Có kỹ năng lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết các 

tình huống nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy, công việc và 
thực tiễn cuộc sống như vấn đề môi trường quản lý giáo 
dục, dân chủ, tôn giáo, dân tộc, “diễn biến hòa bình”,... 

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo khoa học công nghệ trong 
quá trình giảng dạy môn GDCD cũng như khi giảng dạy lý 

luận chính trị ở bậc cao hơn.  
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- Có kỹ năng tổ chức và đánh giá một giờ lên lớp hoặc một 
buổi sinh hoạt chuyên môn các vấn đề chính trị - xã hội 
như: lòng yêu nước, pháp luật, gia đình, văn hóa, dân tộc,.. 

tùy theo đối tượng tiếp nhận là học sinh, sinh viên.  
- Có kỹ năng ứng xử theo những chuẩn mực của người giáo 

viên trong giáo dục cũng như trong xã hội. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ 

- Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Đạo đức - Công 
dân, Công dân với Tổ quốc ở trường Phổ thông trung học 
hoặc Trung học cơ sở. 

- Có thể trở thành giảng viên giảng dạy các môn Lý luận 
chính trị ở các trường đại học, cao đẳng; các trường chính 

trị ở địa phương; giáo viên chính trị ở các trường trung cấp 
chuyên nghiệp và dạy nghề. 
- Có thể trở thành cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức 

chính trị - xã hội. 
- Làm chuyên viên trong các phòng của các trường đại học, 

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp như: Đào tạo, Nghiên 
cứu khoa học, Thanh tra, khảo thí & đảm bảo chất lượng 
giáo dục, Công tác học sinh, sinh viên. 

- Làm chuyên viên trong các viện nghiên cứu thuộc khoa 
học xã hội và nhân văn. 

- Cán bộ làm công tác tuyên huấn trong các cơ quan, ban 
ngành đoàn thể. 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I 
Điều kiện tuyển sinh  

 Người có bằng tốt nghiệp THPT; có hạnh kiểm cả 6 học kì 
THPT đạt loại khá trở lên. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 
của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 
phòng học, trang thiết bị, 

thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt 

động dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và 04 
phòng học ngoại ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang bị 
máy chiếu Projector, bảng thông minh và các trang thiết bị 

hiện đại khác. Ngoài ra, hệ thống phòng học chức năng 
chuyên biệt bao gồm: phòng học múa, phòng học đàn, phòng 

học mĩ thuật đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, phù 
hợp ngành đào tạo. 
 - Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các 

phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, 
có đủ giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ 

cho hoạt động học tập và nghiên cứu của người học. Phòng 
tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị hiện đại cùng với hệ thống 
hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông rộng, đáp ứng đồng 

thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống tra cứu online 
với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí khoa học 

online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử 
Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học 
uy tín trên thế giới.  

III 

Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 11 giảng viên. Trong đó:  

+ Số giảng viên là giáo sư: 0   
+ Số giảng viên là phó giáo sư: 01 

+ Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 03 
+ Số giảng viên là thạc sĩ: 05 
+ Số giảng viên là cử nhân: 02  

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 
tập, sinh hoạt cho người 

học 

 Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong 

quá trình sinh hoạt và học tập như: 
 - Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập 

học.  
- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với 
người học thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học 

phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập. 
 - Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  

- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng 
viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  
- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên. 
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 - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học 

tham gia nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp 
và chuyên môn. 
 - Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên. 

 - Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên. - Tổ 
chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 

Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe 
nguyện vọng của sinh viên. 
 - Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học. - Xây dựng 

ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, đảm 
bảo an toàn và chất lượng cho người học. 

 - Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết 
hợp Trường 
 - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên 

ngoài trường.   
- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ 

sinh, an toàn thực phẩm và giá cả;  
 - Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 

Yêu cầu về thái độ học tập 
của người học  

1.Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã 

hội, đất nước.  
2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần 
học tập và xây dựng môi trường học thân thiện, tích cực, có 

ý thức tự tôn nghề nghiệp, tác phong sư phạm.  
3. Coi trọng vị trí, vai trò của Giáo dục mầm non trong hệ 
thống giáo dục quốc dân; thường xuyên cập nhật kiến thức 

chuyên môn đổi mới phương pháp giáo dục trẻ mầm non. 
 4. Có hứng thú và tình yêu đối với nghề; có ý thức liên hệ, 

áp dụng các kiến thức được học vào thực tiễn. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Về kiến thức:  Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh 
vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có 

thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến 
thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên 
và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức 

mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 
thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi 

trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo:  
- Có kiến thức để chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non ở tất cả 
các độ tuổi.   

- Hiểu mục tiêu chăm sóc, giáo dục chung của bậc Mầm non. 
Nắm vững chương trình mầm non, những yêu cầu về chăm 

sóc, kiến thức, kĩ năng, thái độ của từng lớp trẻ ở các độ tuổi 
khác nhau. 
 - Có khả năng tổ chức được một số hoạt động giáo dục ở 

mầm non bằng tiếng Anh.  
- Có năng lực nghiên cứu khoa học và tự học suốt đời. - Có 

kiến thức về tâm lí, văn hoá xã hội, … để có thể giao tiếp 
thân thiện với trẻ mầm non, với đồng nghiệp, với cha mẹ trẻ.  
- Hiểu đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mầm non để kiên nhẫn, 

gương mẫu trong quá trình giảng dạy, giáo dục. - Có kiến 
thức để xử lí các tình huống sư phạm xảy ra trong và ngoài 
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lớp phù hợp với tâm sinh lí trẻ mầm non, phù hợp với mục 

tiêu giáo dục.  
Về kĩ năng:  Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi 
hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành 

được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng 
phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp 

ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học 
công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng 
trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên 

môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng 
miền; Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên 

mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo 
và phát huy các kĩ năng cụ thể sau:  
- Kĩ năng lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ, công tác 

theo năm học, học kì, tuần. 
- Kĩ năng xây dựng hồ sơ giảng dạy, chủ nhiệm; 

 - Kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm, truyền đạt thông 
tin chính xác, dễ hiểu  đối với trẻ mầm non; 
 - Kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non; 

 - Kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, kĩ năng tự 
làm đồ dùng dạy học;  

- Kĩ năng vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy 
học phát  huy trí lực, tạo hứng thú cho trẻ mầm non. 
 - Kĩ năng quản lí và tổ chức các hoạt động đoàn thể tại 

trường học, trong cộng đồng.  
Về trình độ ngoại ngữ:  Có trình độ ngoại ngữ A2; Có kỹ 

năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một 
báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong 
công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng 

ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn 
thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn 

giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;  

VII 

Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đáp ứng tốt công việc 
giảng dạy trong trường mầm non, một số sinh viên giỏi có 
thể tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.  

Sinh viên có thể trở thành chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực 
giáo dục  mầm non, chuyên viên hoạt động trong các lĩnh 

vực công tác xã hội,… 
Ngoài ra các sinh viên cũng có thể đủ khả năng tiếp tục 
nghiên cứu ở trình độ cao hơn.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Giáo dục Thể chất 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có bằng tốt nghiệp THPT; có hạnh kiểm cả 6 học kì THPT 

đạt loại khá trở lên. 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động dạy 

học, trong đó bao gồm: 01 phòng học được trang bị máy chiếu 

Projector, bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác phục 

vụ cho dạy học các môn lý luận; 01 phòng học chuyên dụng phục 

vụ cho dạy học các môn Y sinh học và môn dance Sport. Ngoài ra, 

hệ thống phòng học chức năng chuyên biệt bao gồm: phòng học 

Bóng bàn, phòng học tập thể lực đều được trang bị đầy đủ thiết bị 

hiện đại, phù hợp ngành đào tạo. 

- Hệ thống sân tập, dụng cụ phục vụ cho hoạt động dạy học các 

môn thể thao chuyên ngành được đầu tư hiện đại, trong đó bao 

gồm: 01 sân Bóng đá được trang bị đầy đủ hệ thống ánh sáng, 

khán đài và mặt cỏ nhân tạo; 01 nhà tập luyện phục vụ cho dạy 

học các môn Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Võ thuật; 03 sân 

Bóng rổ; hệ thống sân tập các môn Điền kinh đảm bảo tốt cho dạy 

học và một số sân phục vụ cho tập luyện các môn thể thao khác. 

 - Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng 

chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ giáo 

trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học 

tập và nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có 

thiết bị hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng 

thông rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ 

thống tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn 

tạp chí khoa học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông 

tin điện tử Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa 

học uy tín trên thế giới.  
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III Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ cơ hữu gồm 24 giảng viên. Trong đó:  

+ Số giảng viên là giáo sư: 0   

+ Số giảng viên là phó giáo sư: 01 

+ Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 01 

+ Số giảng viên là thạc sĩ: 21 (08 NCS) 

+ Số giảng viên là cử nhân: 01  

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá trình 

sinh hoạt và học tập như: 

 - Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập học.  

- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học 

thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ chi phí học tập. 

 - Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  

- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng viên, 

cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên. 

 - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham gia 

nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn. 

 - Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên. 

 - Tổ chức các Câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 - Tổ chức các Câu lạc bộ thể thao. 

 - Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 

Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe nguyện 

vọng của sinh viên. 

 - Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học. - Xây dựng ký 

túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, đảm bảo an toàn 

và chất lượng cho người học. 

 - Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; kết hợp 

Trường. 

 - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên ngoài 

trường.   

- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, 

an toàn thực phẩm và giá cả;  

 - Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  



3 

 

V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

1.Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội, 

đất nước.  

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần học 

tập và xây dựng môi trường học thân thiện, tích cực, có ý thức tự 

tôn nghề nghiệp, tác phong sư phạm.  

3. Coi trọng vị trí, vai trò của Giáo dục Thể chất trong hệ thống 

giáo dục quốc dân; thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn 

đổi mới phương pháp dạy học. 

 4. Có hứng thú, tình yêu và trách nhiệm đối với nghề; có ý thức 

liên hệ, áp dụng các kiến thức được học vào thực tiễn. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực 

đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải 

quyết các công việc; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các 

nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực 

được đào tạo và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực 

được đào tạo:  

- Kiến thức về các môn học đại cương: Lý luận chính trị, pháp 

luật, môi trường và con người, tiếng Việt thực hành, ngoại ngữ, tin 

học để đáp ứng yêu cầu đào tạo.  

- Kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm và hoạt động TDTT; Lý 

luận Giáo dục thể chất (GDTC), Lý luận và phương pháp các môn 

thể thao; Lý luận và phương pháp thể thao trường học; học thuyết 

huấn luyện thể thao; Sinh lý Thể dục thể thao (TDTT); Y học 

TDTT; Giải phẫu người; Vệ sinh TDTT; Toán thống kê trong thể 

thao.  

- Quy trình, phương pháp, nguyên tắc dạy học và huấn luyện 

TDTT; thực tiễn hoạt động GDTC trường học.  

- Tiềm năng khoa học để tự phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp 

ứng diễn biến phát triển của thực tiễn nhà trường các cấp về lĩnh 

vực GDTC và có khả năng học ở những bậc học cao hơn.  

* Về kỹ năng: Có kỹ năng hoàn thành công việc đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong 

những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 

giá dữ liệu và thông tin và sử dụng những thành tựu mới về khoa 
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học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực được đào 

tạo; Đáp ứng các chuẩn kỹ năng nghề nghiệp giáo viên GDTC của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kỹ 

năng cụ thể sau:  

- Kỹ năng thực hành các môn thể thao phổ cập. 

- Kỹ năng lập kế hoạch dạy học. 

- Kỹ năng thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ 

chức kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.  

- Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm. 

- Kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động thể thao trường 

học.  

- Đạt tiêu chuẩn vận động cấp 2 và cấp 3 một số môn thể thao. 

* Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ A2. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Giảng dạy môn GDTC tại các trường phổ thông, trung cấp 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc các cơ sở đào tạo khác. 

- Chuyên viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên 

cứu giáo dục; cán bộ chuyên trách ở các cơ quan, 

đơn vị. 

- Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

- Ngoài ra các sinh viên cũng có thể đủ khả năng tiếp tục nghiên 

cứu ở trình độ cao hơn. 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh  
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, 

thư viện ...) 

 - Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt 

động dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và 04 

phòng học ngoại ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang bị 

máy chiếu, bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại 

khác. 

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các 

phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dụng, 

có đủ giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ 

cho hoạt động học tập và nghiên cứu của người học. Phòng 

tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị hiện đại cùng với hệ thống 

hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông rộng, đáp ứng đồng 

thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống tra cứu online 

với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí khoa học 

online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử 

Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học 

uy tín trên thế giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

 Đội ngũ cơ hữu gồm 27 giảng viên. Trong đó: + Số giảng 

viên là Giáo sư: 0 + Số giảng viên là Phó Giáo sư: 0 + Số 

giảng viên là Tiến sĩ /Tiến sĩ khoa học: 02 + Số giảng viên là 

Thạc sĩ: 17 + Số giảng viên là Cử nhân: 08 giảng viên. 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu mỗi năm có ít nhất 2 

giảng viên người Mỹ và 2 giảng viên người Trung Quốc, 

giúp phát triển khẩu ngữ, tăng cường trải nghiệm văn hóa và 

nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên. 

- Các câu lạc bộ tiếng Anh và tiếng Trung sinh hoạt định kỳ 
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trong năm học giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm. 

- Ngày hội Anh – Trung diễn ra thường niên giúp sinh viên 

có cơ hội tăng cường giao lưu, trải nghiệm văn hóa Việt, văn 

hóa các nước nói tiếng Anh, văn hóa Trung Quốc để sinh 

viên có định hướng đúng đắn về thái độ và hành vi trong thời 

kỳ hội nhập. 

- Số lượng lớn các đơn vị đối tác trong và ngoài nước tích 

cực tư vấn cho sinh viên về nhu cầu, yêu cầu, chế độ lao 

động; nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề thực tế cho sinh 

viên thực tập; và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.    

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học  

- Không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ. 

- Luôn có ý thức vận dụng sáng tạo hệ thống lý luận và kĩ 

năng biên – phiên dịch, soạn thảo văn bản vào tình huống cụ 

thể. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

1. Yêu cầu về kiến thức: 

- Nắm vững khối kiến thức đại cương: Những nguyên lí cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin học 

ứng dụng, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. 

- Nắm vững khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Văn 

hóa, xã hội, chính trị, kinh tế của Việt Nam và các nước nói 

tiếng Anh; giao thoa văn hóa, giao tiếp liên văn hóa, giao 

tiếp tiếng Việt và giao tiếp tiếng Anh; du lịch, tiếng Anh du 

lịch, kinh tế, tiếng Anh kinh tế, văn phòng và tiếng Anh văn 

phòng. 

- Nắm vững khối kiến thức nghiệp vụ: Đối tác và khách 

hàng, lí thuyết biên - phiên dịch, tiếng Việt và tiếng Anh để 

biên - phiên dịch và soạn thảo văn bản; các ứng dụng trong 

biên – phiên dịch và soạn thảo văn bản; 

- Nắm vững khối kiến thức bổ trợ: Có trình độ ngoại ngữ hai 

đạt chuẩn HSK2 theo chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế. 

2. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Giao tiếp thành thạo tiếng Anh ở bốn kĩ năng: nghe, nói, 
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đọc, viết; đạt chuẩn C1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. 

- Có thể biên - phiên dịch tốt các thể loại văn và ngôn bản từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 

- Có khả năng làm thư kí, công tác văn phòng, giao dịch và 

quản lý dự án ở các công ty, tổ chức có yếu tố nước ngoài. 

- Có khả năng soạn thảo văn bản hành chính tiếng Việt và 

tiếng Anh, có khả năng thuyết trình tốt. 

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng tự 

học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với môi trường công 

tác; kĩ năng quan hệ công chúng; kỹ năng nghiên cứu hành 

động. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

- Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lí nhà 

nước ở các ngành, các cấp; các công ty liên doanh, tổ chức 

phi chính phủ, tổ chức nước ngoài, các công ty du lịch, các 

cơ quan kinh tế, thương mại; các cơ quan nghiên cứu ngôn 

ngữ - văn hóa trong và ngoài nước. 

- Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp 

chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu được đào tạo thêm 

về nghiệp vụ sư phạm). 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh  
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ 

túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động 

dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và 04 phòng học 

ngoại ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang bị máy chiếu, 

bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác. 

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng 

chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dụng, có đủ giáo 

trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học 

tập và nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có 

thiết bị hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng 

thông rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ 

thống tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn 

tạp chí khoa học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông 

tin điện tử Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí 

khoa học uy tín trên thế giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 11 giảng viên. Trong đó: + Số giảng viên là 

giáo sư: 0 + Số giảng viên là phó giáo sư: 0 + Số giảng viên là 

tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 03 + Số giảng viên là thạc sĩ: 05 + Số 

giảng viên là cử nhân: 03 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu mỗi năm có ít nhất 2 giảng 

viên người Mỹ và 2 giảng viên người Trung Quốc, giúp phát 

triển khẩu ngữ, tăng cường trải nghiệm văn hóa và nâng cao kỹ 

năng nghiên cứu cho sinh viên. 

- Các câu lạc bộ tiếng Anh và tiếng Trung sinh hoạt định kỳ 

trong năm học giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng mềm. 
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- Ngày hội Anh – Trung diễn ra thường niên giúp sinh viên có cơ 

hội tăng cường giao lưu, trải nghiệm văn hóa Việt, văn hóa các 

nước nói tiếng Anh, văn hóa Trung Quốc để sinh viên có định 

hướng đúng đắn về thái độ và hành vi trong thời kỳ hội nhập. 

- Số lượng lớn các đơn vị đối tác trong và ngoài nước tích cực tư 

vấn cho sinh viên về nhu cầu, yêu cầu, chế độ lao động; nâng cao 

kiến thức và kỹ năng nghề thực tế cho sinh viên thực tập; và 

tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.    

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học  

- Không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Luôn có ý thức vận dụng sáng tạo hệ thống lý luận và kĩ năng 

biên – phiên dịch, soạn thảo văn bản vào tình huống cụ thể. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

1. Yêu cầu về kiến thức: 

- Nắm vững khối kiến thức đại cương: Những nguyên lí cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin học ứng dụng, giáo dục 

thể chất và giáo dục quốc phòng. 

- Nắm vững khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Văn hóa, xã 

hội, chính trị, kinh tế của Việt Nam và các quốc gia nói tiếng 

Trung; giao thoa văn hóa, giao tiếp liên văn hóa, giao tiếp tiếng 

Việt và giao tiếp tiếng Trung; du lịch, tiếng Trung du lịch, kinh 

tế, tiếng Trung kinh tế, văn phòng và tiếng Trung văn phòng. 

- Nắm vững khối kiến thức nghiệp vụ: Đối tác và khách hàng, lí 

thuyết biên - phiên dịch, tiếng Việt và tiếng Trung để biên - 

phiên dịch và soạn thảo văn bản; các ứng dụng trong biên – 

phiên dịch và soạn thảo văn bản. 

- Nắm vững khối kiến thức bổ trợ: Có trình độ ngoại ngữ thứ hai 

đạt bậc 2 theo khung năng lực 6 bậc ngoại ngữ dùng cho Việt 

Nam. 

2. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Giao tiếp thành thạo tiếng Trung ở bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, 

viết; đạt chuẩn HSK5 theo chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế. 

- Có thể biên - phiên dịch tốt các thể loại văn và ngôn bản từ 

tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. 

- Có khả năng làm thư kí, công tác văn phòng, giao dịch và quản 

lý dự án ở các công ty, tổ chức có yếu tố nước ngoài. 



3 

 

- Có khả năng soạn thảo văn bản hành chính tiếng Việt và tiếng 

Trung, có khả năng thuyết trình tốt. 

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng tự học, 

tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với môi trường công tác; kĩ 

năng quan hệ công chúng; kỹ năng nghiên cứu hành động. 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ  

- Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lí nhà 

nước ở các ngành, các cấp. 

- Làm việc tại các công ty liên doanh, tổ chức phi chính phủ, tổ 

chức nước ngoài, các công ty du lịch, các cơ quan kinh tế, 

thương mại. 

- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa trong 

và ngoài nước. 

- Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng và đại học (nếu được đào tạo thêm về nghiệp 

vụ sư phạm). 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Hóa học 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh    

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục cam kết phục vụ người học 
(như phòng học, trang thiết bị, thư 
viện ...) 

 07 phòng thí nghiệm, với đầy đủ trang thiết bị 

phục vụ đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học. 

III Đội ngũ giảng viên  

01: PGS 
07: TS 
11: ThS 

01: CN  

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

Câu lạc bộ Hóa học; Câu lạc bộ nghiệp vụ sư 

phạm; Hoạt động ngoại khóa hóa học…  

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

Tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học, tự nghiên 
cứu theo hướng dẫn.  

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức sâu rộng về lĩnh vực hóa học; Kỹ năng 

dạy học hóa học phổ thông; Tiếng anh trình độ 
A2.  

VII 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ  
Giáo viên hóa học phổ thông.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Lịch sử 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, 

Trung học bổ túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc 

Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục cam kết phục vụ người 

học (như phòng học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

- Trường có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình 

và tài liệu tham khảo. 

- Tất cả các học phần đều có đề cương bài giảng. 

- Hệ thống giáo trình với hơn 100 đầu sách tại Thư 

viện của Nhà trường (có bảng kê riêng). 

III Đội ngũ giảng viên 

* 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 

- Giảng viên cơ hữu: 18 giảng viên. 

Trong đó: 

+ Số giảng viên là Giáo sư: 0 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 0 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Tiến sĩ: 05 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 11 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Cử nhân: 02 giảng viên. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Người học được hưởng các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt như: 

1. Được miễn học phí. 

2. Được học tập, nghiên cứu trong môi trường thân 

thiện. 

3. Được hưởng chế độ học bổng đa dạng. 

4. Có cơ hội phát triển toàn diện, được tư vấn, trợ 

giúp từ giảng viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư 

vấn - hỗ trợ sinh viên. Được tham gia vào các câu 

lạc bộ phát triển chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng 

mềm. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy 

định của nơi ở và nơi công tác; có lối sống lành 
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mạnh, quan hệ tốt với đồng nghiệp và người xung 

quanh; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, thái độ cầu tiến 

nâng cao trình độ. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức: 

- Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật 

Việt Nam, các kiến thức cơ bản về quốc phòng an 

ninh và giáo dục thể chất. 

- Kiến thức liên ngành: Có các kiến thức cơ bản về 

địa lí các châu lục trên thế giới, địa lý các vùng ở 

Việt Nam, văn hóa các dân tộc và chính sách các dân 

tộc ở Việt Nam, biển đảo Việt Nam. 

- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức vững vàng 

về khảo cổ học, lịch sử văn hóa, lịch sử sử học và 

phương pháp luận sử học; có kiến thức chuyên sâu về 

Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới.  

- Kiến thức nghiệp vụ: Có các kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm về tâm lí học, giáo dục học, lý luận và phương 

pháp dạy học Lịch sử. 

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức tin học cơ bản; có 

trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ dùng cho Việt Nam.  

2. Kĩ năng:  

- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lí của học 

sinh và môi trường giáo dục để giải quyết được các 

tình huống sư phạm một cách hợp lí; thực hiện được 

các công việc của giáo viên chủ nhiệm; 

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch dạy học môn 

Lịch sử và các kiến thức liên môn ở trường phổ 

thông; xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích 

cực và quản lí được hồ sơ dạy học; 

- Có kỹ năng phát triển chương trình môn Lịch sử ở 

trường phổ thông; 

- Nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy được lịch sử 

địa phương;  

- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học Lịch sử và khoa 

học Giáo dục; 

- Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, 

đọc và dịch được các tài liệu chuyên ngành; vận dụng 

được các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản vào 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành lịch 
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sử, khoa học giáo dục; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm; có khả năng làm việc 

độc lập, tự học, tự nghiên cứu; có thể thích ứng được 

với yêu cầu nghề nghiệp theo từng giai đoạn.  

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường phổ 

thông; giảng viên ở các cơ sở đào tạo có giảng dạy bộ 

môn Lịch sử. 

- Làm việc trong các cơ quan có nhu cầu nhân lực am 

hiểu về lịch sử như: các cơ quan nghiên cứu về khoa 

học xã hội, các tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị 

- xã hội từ trung ương đến địa phương, nhà xuất bản, 

tạp chí, báo chí, bảo tàng, di tích lịch sử,... 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Sinh học 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt 
động dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và ngoại 

ngữ. Phòng học được trang bịmáy chiếu Projector, bảng 
thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác. 

- Hệ thống 14 phòng thí nghiệm với cơ sở vật chất tốt, đáp 

ứng đầy đủ việc học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học 
của sinh viên. 

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các 
phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên 
dung, có đủ giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục 

vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu của người học. 
Phòng tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị hiện đại cùng với hệ 

thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông rộng, đáp ứng 
đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống tra cứu 
online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí 

khoa học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông 
tin điện tử Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp 

chí khoa học uy tín trên thế giới. 

III Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ cơ hữu gồm 26 giảng viên, trong đó: 

   + Số giảng viên là giáo sư: 0. 

   + Số giảng viên là phó giáo sư: 02. 

   + Số giảng viên là giảng viên cao cấp: 02 

   + Số giảng viên là giảng viên chính: 11 

   + Số giảng viên là TS/TSKH: 15. 

   + Số giảng viên là thạc sĩ: 10. 

   + Số giảng viên là cử nhân: 01. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người học 

Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong 
quá trình sinh hoạt và học tập như: 

- Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi 

nhập học. 
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- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với 

người học thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học 
phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập. 

- Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh. 

- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng 
viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên. 

- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh 
viên. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học 

tham gia nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp 
và chuyên môn. 

- Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên. 

- Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên. 

- Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng 

khoa, Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe 
nguyện vọng của sinh viên. 

- Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học. 

- Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, 
nước lọc, đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học. 

- Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết 
hợp Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên 

ở trọ bên ngoài trường.  

- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ 
sinh, an toàn thực phẩm và giá cả;  

- Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

- Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa 
vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác 

phong của nhà giáo  

- Có hứng thú và tình yêu đối với khoa học Sinh học; tích 
cực liên hệ, áp dụng các kiến thức Sinh học vào thực 

tiễn.  

- Chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn 

và nghiệp vụ. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ đạt 

được 

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường 
giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; 

- Vận dụng kiến thức về Tâm lí học, giáo dục học thiết kế 
và tổ chức được kế hoạch giáo dục, hoạt động TNST cho 
học sinh;  

- Có khả năng tư vấn, tham vấn và giáo dục định hướng 
nghề nghiệp cho HS; 

- Có kiến thức cơ sở, chuyên ngành môn Sinh học vững 
vàng; 

- Thiết kế và tổ chức được kế hoạch bài học/chuyên đề 
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môn Sinh học theo định hướng phát triển năng lực HS;  

- Có năng lực giao tiếp sư phạm; 

- Có khả năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức 
các hoạt động xã hội 

-  Có năng lực tự đánh giá, tự học, tư duy phản biện, sáng 
tạo, hợp tác, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, công nghệ 

thông tin và truyền thông để phát triển nghề nghiệp đáp 
ứng yêu cầu của giáo dục phổ thông; 

- Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản, 

đọc, hiểu tài liệu môn Sinh học. 

-  Sử dụng được một số phần mềm Tin học ứng dụng trong 

dạy học môn Sinh học hoặc nghiên cứu chuyên 
ngành/giảng dạy môn Sinh học. 

VII 
Vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đáp ứng tốt công việc 

dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông, một số sinh 
viên giỏi có thể tham gia giảng dạy ở các trường đại học, 
cao đẳng. 

- Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa 
học Sinh học hoặc khoa học giáo dục ở trình độ cao hơn.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học chất lượng cao 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc,... 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục 
vụ người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động dạy 

học, trong đó có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. Phòng học 
được trang bị máy chiếu Projector, bảng thông minh và các trang 
thiết bị hiện đại khác.  

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng chức 
năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ giáo trình và 

đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học tập và 
nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị 
hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông 

rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống tra 
cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí khoa 

học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử 
Spinger cho phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy tín 
trên thế giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 29 giảng viên, trong đó:  

 Số giảng viên là giáo sư: 0  

 Số giảng viên là phó giáo sư: 03 

 Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 13 

 Số giảng viên là thạc sĩ: 16  

 Bên cạnh đó, quá trình đào tạo còn có sự tham gia của đội 
ngũ giảng viên thỉnh giảng của các Viện nghiên cứu và 
trường đại học uy tín trong nước. 

IV 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá 
trình sinh hoạt và học tập như:  

 Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập 
học.  

 Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người 
học thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ 

cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  

 Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng 
viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  

 Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên.  

 Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham 
gia nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và 
chuyên môn.  

 Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên.  

 Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên.  
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 Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng 
khoa, Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe 

nguyện vọng của sinh viên.  

 Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học.  

 Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước 
lọc, đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học.  

 Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết 
hợp Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên 
ở trọ bên ngoài trường.  

 Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ 
sinh, an toàn thực phẩm và giá cả;  

 Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 
Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 

học  

 Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề 
nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực 

của người giáo viên, hòa nhập và gắn bó với tập thể và cộng 
đồng.  

 Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà 
trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng 

xã hội học tập.  

 Có động cơ, ý thức học tập đúng đắn. Quyết tâm, cố gắng 
học tập trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để đạt kết quả học 
tập tốt.   

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 
ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức:  

1. Kiến thức chung:  

 Có kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm: Những nguyên lí 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp 
luật Việt Nam.  

 Có kiến thức đại cương về các ngành khoa học khác, chẳng 
hạn như: Logic học, Triết học, Vật lý học, ....  

2. Kiến thức chuyên ngành:  

 Có kiến thức cơ bản, nền tảng của Toán học: Đại số, Giải 
tích và Hình học;  

 Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: Toán giải 
tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và Topo, Toán ứng 

dụng, Cơ sở Toán học của Tin học.  
3. Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm: 

Tâm lí học, Giáo dục học, Lý luận dạy học bộ môn Toán.  
4. Kiến thức bổ trợ:  

 Có kiến thức tin học tương đương trình độ B.  

 Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 
dùng cho Việt Nam.  

 

Về kỹ năng:  

1. Kỹ năng về việc giáo dục nhân cách người học, bao gồm:  

 Có kĩ năng phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lí của học 
sinh và môi trường giáo dục để giải quyết các tình huống sư 
phạm;  

 Thực hiện tốt việc quản lí lớp, công tác chủ nhiệm;  

 Có kĩ năng giao tiếp sư phạm và xử lý các tình huống sư 
phạm.  
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2. Kỹ năng dạy học bộ môn Toán, bao gồm:  

 Có năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học: đảm 
bảo kiến thức và chương trình môn Toán;  

 Có kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình bộ môn 
Toán;  

 Sử dụng có hiệu quả các phương pháp và hình thức tổ chức 
dạy học;  

 Sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học Toán học;  

 Xây dựng môi trường học tập và quản lí hồ sơ dạy học. 
3. Kỹ năng vận dụng kiến thức Toán học để mô hình hóa và giải 
quyết các vấn đề trong thực tiễn và các khoa học khác.  

4. Có kỹ năng tư duy trừu tượng: Phân tích, tổng hợp, trừu tượng 
hóa, khái quát hóa, tương tự hóa, cụ thể hóa,… để có thể làm việc 

độc lập và tự học, tự nghiên cứu;  
5. Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 
nghiệp.  

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

 Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông thuộc hệ 
thống cơ sở giáo dục chất lượng cao.  

 Giảng dạy Toán ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.  

 Chuyên gia tại các cơ quan chuyên môn về Ứng dụng Toán 
học và các khoa học công nghệ khác. 

 Nghiên cứu Toán học và khoa học giáo dục ở các cơ sở 
nghiên cứu trong nước và Quốc tế.  

 Học văn bằng hai về ngành thích hợp.  

 Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành 
tương ứng. 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học – Dạy bằng Tiếng Anh 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc,... 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục 
vụ người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động dạy 

học, trong đó có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. Phòng học 
được trang bị máy chiếu Projector, bảng thông minh và các trang 
thiết bị hiện đại khác.  

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng chức 
năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ giáo trình 

và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học tập và 
nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị 
hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông 

rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống 
tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn tạp chí 

khoa học online.  
- Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử Spinger cho 

phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy tín trên thế 

giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 29 giảng viên, trong đó:  
- Số giảng viên là giáo sư: 0  

- Số giảng viên là phó giáo sư: 03 
- Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 13 
- Số giảng viên là thạc sĩ: 16  

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo còn có sự tham gia của đội ngũ 
giảng viên thỉnh giảng của các Viện nghiên cứu và trường đại học 

uy tín trong nước. 

IV 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá trình 
sinh hoạt và học tập như:  
- Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập học.  

- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học 
thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ chi phí học tập. 
- Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  
- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng viên, cố 

vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  
- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên.  

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham gia 
nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn.  

- Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên.  
- Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 

Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe nguyện 
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vọng của sinh viên.  

- Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học.  
- Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, 

đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học.  

- Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết hợp 
Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên 

ngoài trường.  
- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, an 

toàn thực phẩm và giá cả;  

- Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 
Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 

học  

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp 
đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực của người giáo 

viên, hòa nhập và gắn bó với tập thể và cộng đồng.  
- Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường 

nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học 
tập.  

- Có động cơ, ý thức học tập đúng đắn. Quyết tâm, cố gắng học tập 

trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để đạt kết quả học tập tốt.   

VI 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức:  

1. Kiến thức chung:  

 Có kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm: Những nguyên lí cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường 

lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật Việt 
Nam.  

 Có kiến thức đại cương về các ngành khoa học khác, chẳng hạn 
như: Logic học, Triết học, Vật lý học, ....  

2. Kiến thức chuyên ngành:  

 Có kiến thức cơ bản, nền tảng của Toán học: Đại số, Giải tích và 
Hình học;  

 Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: Toán giải tích, 
Đại số và lý thuyết số, Hình học và Topo, Toán ứng dụng, Cơ sở 

Toán học của Tin học.  
3. Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm: 

Tâm lí học, Giáo dục học, Lý luận dạy học bộ môn Toán.  
4. Kiến thức bổ trợ:  

 Có kiến thức tin học tương đương trình độ B.  

 Có trình độ ngoại ngữ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 
dùng cho Việt Nam.  
-  Kiến thức về ngôn ngữ Anh dành riêng cho chuyên ngành Toán. 

Về kỹ năng:  

1. Kỹ năng về việc giáo dục nhân cách người học, bao gồm:  

 Có kĩ năng phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lí của học sinh 
và môi trường giáo dục để giải quyết các tình huống sư phạm;  

 Thực hiện tốt việc quản lí lớp, công tác chủ nhiệm;  

 Có kĩ năng giao tiếp sư phạm và xử lý các tình huống sư phạm.  
2. Kỹ năng dạy học bộ môn Toán, bao gồm:  

 Có năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học: đảm bảo 
kiến thức và chương trình môn Toán;  

 Có kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình bộ môn Toán;  

 Sử dụng có hiệu quả các phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học;  
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 Sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học Toán học;  

 Xây dựng môi trường học tập và quản lí hồ sơ dạy học. 
3. Kỹ năng vận dụng kiến thức Toán học để mô hình hóa và giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn và các khoa học khác.  
4. Có kỹ năng tư duy trừu tượng: Phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, 

khái quát hóa, tương tự hóa, cụ thể hóa,… để có thể làm việc độc lập 
và tự học, tự nghiên cứu;  
5. Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 

nghiệp.  

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp  

- Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông trong nước và 
Quốc tế.  

- Giảng dạy Toán ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. 
- Chuyên gia tại các cơ quan chuyên môn về Ứng dụng Toán học và 

các khoa học công nghệ khác. 
- Nghiên cứu Toán học và khoa học giáo dục ở các cơ sở nghiên 

cứu. 

- Học văn bằng hai về ngành thích hợp.  
- Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo các chuyên ngành tương 

ứng.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc,... 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục 
vụ người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động 

dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. 
Phòng học được trang bị máy chiếu, bảng thông minh và các 

trang thiết bị hiện đại khác.  
- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng 

chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ 

giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt 
động học tập và nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 

110 m2 có thiết bị hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, 
internet băng thông rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên 
cùng truy cập. Hệ thống tra cứu online với hàng ngàn đầu sách 

điện tử, hàng ngàn tạp chí khoa học online.  
- Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng thông tin điện tử Spinger cho 

phép người học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy tín trên thế 
giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 32 giảng viên, trong đó:  

- Số giảng viên là giáo sư: 0  
- Số giảng viên là phó giáo sư: 03  
- Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 13  

- Số giảng viên là thạc sĩ: 16 
- Số giảng viên là cử nhân: 03  

IV 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá trình 

sinh hoạt và học tập như:  
- Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập học.  
- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học 

thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ cấp xã 
hội, hỗ trợ chi phí học tập. 

- Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  
- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng viên, 

cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên.  
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham gia 

nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và chuyên 
môn.  

- Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên.  
- Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 
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Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe nguyện 

vọng của sinh viên.  
- Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học.  
- Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, 

đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học.  
- Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết hợp 

Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên 
ngoài trường.  

- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, 

an toàn thực phẩm và giá cả;  
- Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 
Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 

học  

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp 
đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực của người 

giáo viên, hòa nhập và gắn bó với tập thể và cộng đồng.  
- Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà 

trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã 
hội học tập.  

- Có động cơ, ý thức học tập đúng đắn. Quyết tâm, cố gắng học 

tập trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để đạt kết quả học tập tốt.   

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 
ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức:  

1. Kiến thức chung:  

 Có kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm: Những nguyên lí 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật 
Việt Nam.  

 Có kiến thức đại cương về các ngành khoa học khác, chẳng 
hạn như: Logic học, Triết học, Vật lý học, ....  

2. Kiến thức chuyên ngành:  

 Có kiến thức cơ bản, nền tảng của Toán học: Đại số, Giải tích 
và Hình học;  

 Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: Toán giải tích, 
Đại số và lý thuyết số, Hình học và Topo, Toán ứng dụng, Cơ sở 

Toán học của Tin học.  
3. Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm: 

Tâm lí học, Giáo dục học, Lý luận dạy học bộ môn Toán.  
4. Kiến thức bổ trợ:  

 Có kiến thức tin học tương đương trình độ B.  

 Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 
dùng cho Việt Nam.  

 

Về kỹ năng:  

1. Kỹ năng về việc giáo dục nhân cách người học, bao gồm:  

 Có kĩ năng phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lí của học sinh 
và môi trường giáo dục để giải quyết các tình huống sư phạm;  

 Thực hiện tốt việc quản lí lớp, công tác chủ nhiệm;  

 Có kĩ năng giao tiếp sư phạm và xử lý các tình huống sư 
phạm.  

2. Kỹ năng dạy học bộ môn Toán, bao gồm:  

 Có năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học: đảm 
bảo kiến thức và chương trình môn Toán;  

 Có kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình bộ môn Toán;  
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 Sử dụng có hiệu quả các phương pháp và hình thức tổ chức 
dạy học;  

 Sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học Toán học;  

 Xây dựng môi trường học tập và quản lí hồ sơ dạy học. 
3. Kỹ năng vận dụng kiến thức Toán học để mô hình hóa và giải 

quyết các vấn đề trong thực tiễn và các khoa học khác.  
4. Có kỹ năng tư duy trừu tượng: Phân tích, tổng hợp, trừu tượng 

hóa, khái quát hóa, tương tự hóa, cụ thể hóa,… để có thể làm việc 
độc lập và tự học, tự nghiên cứu;  
5. Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 

nghiệp.  

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

- Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.  

- Giảng dạy Toán ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.  
- Chuyên gia tại các cơ quan chuyên môn về Ứng dụng Toán học 

và các khoa học công nghệ khác. 
- Nghiên cứu Toán học và khoa học giáo dục ở các cơ sở nghiên 

cứu. 

- Học văn bằng hai về ngành thích hợp.  
- Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành tương 

ứng.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có băng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ 

túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam 

kết phục vụ người học 

(như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Trường có 10 phòng học máy tính và ngoại ngữ. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình và tài liệu 

tham khảo. 

- Tất cả các học phần đều có đề cương bài giảng. 

- Hệ thống giáo trình với hơn 100 đầu sách tại Thư viện của Nhà 

trường.. 

III Đội ngũ giảng viên 

* 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 

- Giảng viên cơ hữu: 31 giảng viên. 

Trong đó: 

+ Số giảng viên là Giáo sư: 0 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 03 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Tiến sĩ / Tiến sĩ khoa học: 10 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 16 giảng viên. 

+ Số giảng viên là Cử nhân: 02 giảng viên. 

- Giảng viên thỉnh giảng: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

* Người học được hưởng các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt như: 

1. Được miễn học phí. 

2. Được học tập, nghiên cứu trong môi trường thân thiện. 

3. Được hưởng chế độ học bổng đa dạng. 

  4. Có cơ hội phát triển toàn diện, được tư vấn, trợ giúp từ giảng 

viên, cố vấn học tập, Trung tâm Tư vân - hỗ trợ sinh viên. 

5. Có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 
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V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học 

1. Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vân đề của xã 

hội, đât nước. 

2.  Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần 

hợp tác với đồng nghiệp và xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện, tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp, tác phong sư 

phạm. 

3. Coi trọng vị trí, vai trò của bộ môn Vật lý ở trường phổ 

thông; thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi 

mới phương pháp dạy học bộ môn. 

4. Có hứng thú và tình yêu đối với vật lý; có ý thức liên hệ, áp 

dụng các kiến thức vật lý vào thực tiễn. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Kiến thức: 

1. Có hiêu biết cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-

Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản 

lý hành chính, quản lý giáo dục, quốc phòng an ninh và giáo 

dục thể chất. 

2. Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm đê thực hiện tốt 

nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. 

3. Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực 

vật lý 

4. Có kiến thức chuyên sâu về lý luận và phương pháp dạy học 

vật lý, hiêu biết chương trình vật lý trong nhà trường phổ 

thông. 

5. Có kiến thức cơ bản về Tin học, ngoại ngữ để hỗ trợ giảng 

dạy và NC vật lý. 

Kĩ năng: Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên 

trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo và 

phát huy các kĩ năng cụ thể sau: 

1. Có khả năng lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy 

học ở trường phổ thông. 

2. Có khả năng giảng dạy môn vật lý theo các chương trình phù 

hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường 

trung học phổ thông. 

3. Có khả năng thích ứng, tiếp cận các vân đề nghiên cứu phù 

hợp với sự phát triên củavật lý. 

4. Có các kĩ năng sư phạm giáo dục học sinh nói chung và giáo 

dục học sinh cá biệt, đặc biệt học sinh ở trường trung học phổ 

thông. 

5. Có tư duy vật và khả năng NC, ứng dụng vật lý vào khoa học 

và đời sống. 

6. Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản, đọc, 

hiểu  tài liệu vật lý. 

- Có thê sử dụng một số phần mềm Tin học ứng dụng trong dạy 

học nói chung và dạy học Toán học nói riêng. 
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7.  Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản, đọc, 

hiểu tài liệu vật lý . 

 8.  Có thể sử dụng một số phần mềm Tin học ứng dụng trong 

dạy học nói chung và dạy học Vật lý nói riêng. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đáp ứng tốt công việc giảng 

dạy vật lý trong các nhà trường phổ thông, một số sinh viên 

giỏi có thể tham gia giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

Ngoài ra các SV cũng có thể đủ khả năng tiếp tục nghiên cứu 

vật lý ở trình độ cao hơn. 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 
sở giáo dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện ...) 

- Có 03 phòng học có máy chiếu. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình và tài 

liệu tham khảo chuyên ngành. 

III Đội ngũ giảng viên 

- 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn 

- Giảng viên cơ hữu: 32 giảng viên, trong đó: 

+ Số giảng viên là Giáo sư: 0  

+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 02  

+ Số giảng viên là Tiến sĩ: 19  

+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 13 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Nhà trường, Khoa có những hoạt động để hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người học:  

+ Tạo môi trường thân thiện cho người học học tập, 

nghiên cứu. 

+ Đội ngũ giảng viên có trách nhiệm, nhiệt tình làm công 

tác CVHT tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

+ Gây dựng một số quỹ hỗ trợ sinh viên (Quỹ “Mỗi 

người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, Quỹ 

“Nâng cánh ước mơ”)  

+ Tổ chức một số Câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên 

(Câu lạc bộ văn học nghệ thuật,…) 

+ Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh 

viên  
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V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định 

của ngành Giáo dục. Trân trọng, gìn giữ và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc.  

- Thể hiện các chuẩn mực đạo đức của nghề dạy học, 

phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tác phong sư phạm mẫu 

mực. Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp, học sinh, phụ 

huynh học sinh và các lực lượng xã hội để kiến tạo cộng 

đồng học tập, xây dựng nhà trường văn hóa. Có ý thức bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả giáo 

dục và dạy học. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức 

- Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, quốc 

phòng an ninh, giáo dục thể chất và vận dụng được vào 

các hoạt động giáo dục và dạy học Ngữ văn ở trường trung 

học. 

- Kiến thức liên ngành: Nắm vững những kiến thức liên 

ngành cơ bản về lịch sử, giáo dục công dân, văn hóa xã 

hội,… và vận dụng được vào quá trình học tập và giảng 

dạy Ngữ văn. 

- Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững hệ thống kiến thức 

chuyên ngành Ngữ văn và vận dụng được vào giảng dạy, 

nghiên cứu Ngữ văn ở trường trung học. 

- Kiến thức nghiệp vụ: Nắm vững hệ thống kiến thức khoa 

học giáo dục nói chung, phương pháp dạy học Ngữ văn 

nói riêng; vận dụng được vào giải quyết các vấn đề thực 

tiễn của giáo dục nhà trường và giáo dục Ngữ văn trong 

trường trung học.  

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức tin học cơ bản; có trình 

độ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam. 

2. Kỹ năng 

- Có kĩ năng sư phạm nền tảng của người GV ở trường 

trung học: tìm hiểu người học, môi trường giáo dục; chủ 

nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ chức hoạt động tập thể cho 

học sinh; thiết kế, tổ chức dạy học; kiểm tra và đánh giá 

kết quả học tập; phát triển chương trình; có kĩ năng giao 

tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục; tự bồi 

dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ... 
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- Có kĩ năng đặc thù của người giáo viên Ngữ văn: thiết kế 

, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

môn Ngữ văn theo yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ 

thông; nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ và 

văn học gắn liền với công việc dạy học Ngữ văn. 

- Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc hiểu 

được các tài liệu chuyên ngành Ngữ văn ở mức độ phù 

hợp. 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành Ngữ văn. 

VII 
Vị trí làm việc và khả năng học 
tập nâng cao trình độ sau khi tốt 

nghiệp  

1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Giáo viên giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, 

THCS, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, TTGD 

thường xuyên. 

- Giáo viên dạy tiếng Việt, văn hóa cho người nước ngoài. 

- Giảng viên ở các trường ĐH, CĐ có chuyên ngành đào 

tạo liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ, văn học và tâm lý, 

giáo dục. 

- Chuyên viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, 

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện và trung tâm 

nghiên cứu thuộc khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý, 

giáo dục; các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội.   

2. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt 

nghiệp 

- Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

- Có khả năng học thêm các chuyên ngành gần, các chứng 

chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội 

việc làm. 

- Có khả năng tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, khoa học giáo dục, 

khoa học xã hội và nhân văn.  

 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh  
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc, Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, 

thư viện ...) 

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt 

động dạy học, trong đó có 10 phòng học máy tính và 04 

phòng học ngoại ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang 

bị máy chiếu, bảng thông minh và các trang thiết bị hiện 

đại khác. 

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các 

phòng chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên 

dụng, có đủ giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo 

phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu của người 

học. Phòng tra cứu rộng 110 m2 có thiết bị hiện đại cùng 

với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, internet băng thông rộng, 

đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên cùng truy cập. Hệ thống 

tra cứu online với hàng ngàn đầu sách điện tử, hàng ngàn 

tạp chí khoa học online. Đặc biệt, Nhà trường đã mua cổng 

thông tin điện tử Spinger cho phép người học truy cập 

nhiều tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. 

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 27 giảng viên. Trong đó: + Số giảng 

viên là Giáo sư: 0 + Số giảng viên là Phó Giáo sư: 0 + Số 

giảng viên là Tiến sĩ /Tiến sĩ khoa học: 02 + Số giảng viên 

là Thạc sĩ: 17 + Số giảng viên là Cử nhân: 08 giảng viên 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu mỗi năm có ít nhất 2 

giảng viên người Mỹ và 2 giảng viên người Trung Quốc, 

giúp phát triển khẩu ngữ, tăng cường trải nghiệm văn hóa 

và nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên. 

- Các câu lạc bộ tiếng Anh và tiếng Trung sinh hoạt định 
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kỳ trong năm học giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm. 

- Ngày hội Anh – Trung diễn ra thường niên giúp sinh viên 

có cơ hội tăng cường giao lưu, trải nghiệm văn hóa Việt, 

văn hóa các nước nói tiếng Anh, văn hóa Trung Quốc để 

sinh viên có định hướng đúng đắn về thái độ và hành vi 

trong thời kỳ hội nhập. 

- Số lượng lớn các đơn vị đối tác trong và ngoài nước tích 

cực tư vấn cho sinh viên về nhu cầu, yêu cầu, chế độ lao 

động; nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề thực tế cho sinh 

viên thực tập; và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.    

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học  

- Không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ. 

- Luôn có ý thức vận dụng sáng tạo hệ thống lý luận và kĩ 

năng giảng dạy vào tình huống cụ thể. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

1. Yêu cầu về kiến thức: 

- Nắm vững khối kiến thức đại cương: Những nguyên lí cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp 

luật Việt Nam, tin học ứng dụng, giáo dục thể chất và giáo 

dục quốc phòng. 

- Nắm vững khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Hệ 

thống ngôn ngữ Anh và tiếng Anh dùng trong lớp học; văn 

hóa các nước nói tiếng Anh và văn hóa Việt Nam, giao 

thoa văn hóa, giao tiếp liên văn hóa. 

- Nắm vững khối kiến thức nghiệp vụ: Tâm lí học, giáo dục 

học, lý luận giảng dạy ngoại ngữ; lý luận giảng dạy tiếng 

Anh, dạy ngữ liệu và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh, kiểm tra 

đánh giá và trải nghiệm sáng tạo trong ngành tiếng Anh. 

- Nắm vững khối kiến thức bổ trợ: Có trình độ ngoại ngữ 

hai đạt chuẩn HSK2 theo chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế. 

2. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo và hiệu quả, đạt chuẩn C1 

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, 

xử lý tốt các tình huống giao thoa văn hóa và giao tiếp liên 
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văn hóa. 

- Thành thạo và vận dụng hiệu quả các kĩ năng sư phạm, kỹ 

năng mềm vào giáo dục và giảng dạy học sinh. 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức về tâm lí học, giáo 

dục học, phương pháp dạy học vào các tình huống dạy học. 

- Có khả năng áp dụng những phương pháp dạy học tiếng 

Anh và sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, dạy 

ngữ liệu và kỹ năng ngôn ngữ, thuyết trình bằng tiếng Anh. 

- Có kĩ năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu hành động. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá được thực trạng dạy và 

học tiếng Anh ở phổ thông và kỹ năng phát triển chương 

trình. 

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng tự 

học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với môi trường 

công tác. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

- Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. 

- Làm biên - phiên dịch tiếng Anh về giáo dục, du lịch, 

kinh tế ở các sự kiện không có nội dung chuyên sâu. 

- Công tác tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa 

trong và ngoài nước. 

- Công tác tại các cơ quan doanh nghiệp cần có kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh. 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018 

 
Chương trình đào tạo: Sư phạm Tin học 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy  

Đại học  

I Điều kiện tuyển sinh  
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, 
Trung học chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng.  

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục vụ 

người học   

- Hệ thống phòng học đủ và đáp ứng tiêu chuẩn cho hoạt động 

dạy học, trong đó có 08 phòng học máy tính và 04 phòng học 

ngoại ngữ chuyên dụng. Phòng học được trang bị máy chiếu 

Projector, bảng thông minh và các trang thiết bị hiện đại khác.  

- Thư viện với diện tích hơn 2.500 m2 gồm đầy đủ các phòng 
chức năng với các trang thiết bị hiện đại chuyên dung, có đủ 

giáo trình và đa dạng về tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt 
động học tập và nghiên cứu của người học. Phòng tra cứu rộng 

110 m2 có thiết bị hiện đại cùng với hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ, 
internet băng thông rộng, đáp ứng đồng thời nhiều sinh viên 
cùng truy cập. Hệ thống tra cứu online với hàng ngàn đầu sách 

điện tử, hàng ngàn tạp chí khoa học online. Đặc biệt, Nhà 
trường đã mua cổng thông tin điện tử Spinger cho phép người 

học truy cập nhiều tạp chí khoa học uy tín trên thế giới.  

III Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cơ hữu gồm 14 giảng viên, trong đó:  

+ Số giảng viên là giáo sư: 0   

+ Số giảng viên là phó giáo sư: 01   

+ Số giảng viên là tiến sĩ/tiến sĩ khoa học: 02   

+ Số giảng viên là thạc sĩ: 09  

+ Số giảng viên là cử nhân: 02  

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học  

Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ cho người học trong quá trình 

sinh hoạt và học tập như:  

- Xuất bản “Sổ tay sinh viên” và phát cho sinh viên khi nhập học.  

- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học 

thuộc các đối tượng chính sách: miễn giảm học phí, trợ cấp xã 

hội, hỗ trợ chi phí học tập.  

- Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, lành mạnh.  

- Tạo điều kiện để người học được tư vấn, trợ giúp từ giảng viên, 
cố vấn học tập, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh viên.  

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tập thể để người học tham gia 
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nhằm giúp họ hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và chuyên 

môn.  

- Gây dựng các quỹ hỗ trợ sinh viên.  

- Tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên.  

- Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Trưởng khoa, 

Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe nguyện 

vọng của sinh viên.  

- Lập hộp thư tiếp nhận thông tin của người học.  

- Xây dựng ký túc xá sinh viên khép kín, có nóng lạnh, nước lọc, 
đảm bảo an toàn và chất lượng cho người học.  

- Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; Kết hợp 

Trường - Phường đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ở trọ bên 

ngoài trường.   

- Tổ chức nhà ăn, căng tin rộng rãi, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, 
an toàn thực phẩm và giá cả;  

- Lắp đặt wifi miễn phí trong khuôn viên nhà trường.  

V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 
học  

1. Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề của xã hội, 

đất nước.  

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp 

tác với đồng nghiệp và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 

tích cực, có ý thức tự tôn nghề nghiệp, tác phong sư phạm.  

3. Coi trọng vị trí, vai trò của bộ môn Tin học ở trường phổ thông; 

thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới 

phương pháp dạy học bộ môn.  

4. Có hứng thú và tình yêu đối với Tin học; có ý thức liên hệ, áp 

dụng các kiến thức Tin học vào thực tiễn.  

VI 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được  

Về kiến thức:  

1. Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học 

tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý hành 

chính, quản lý giáo dục, quốc phòng an ninh và giáo dục thể 

chất.  

2. Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm 

vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.  

3. Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực Khoa 
học máy tính và Công nghệ phần mềm.  

4. Có kiến thức chuyên sâu về tin học sơ cấp, lý luận và phương 

pháp dạy học tin học, hiểu biết chương trình tin học trong nhà 

trường phổ thông.  

5. Có kiến thức cơ bản về Toán học, ngoại ngữ để hỗ trợ giảng dạy 
và nghiên cứu tin học.  

Về kĩ năng:   
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Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên trung học của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ 

năng cụ thể sau:  

1. Có khả năng lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy học 

ở trường phổ thông.  

2. Có khả năng giảng dạy môn Tin theo các chương trình phù hợp 

với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường trung 

học phổ thông.  

3. Có khả năng thích ứng, tiếp cận các vấn đề nghiên cứu phù hợp 

với sự phát triển của tin học.  

4. Có các kĩ năng sư phạm giáo dục học sinh nói chung và giáo dục 

học sinh cá biệt, đặc biệt học sinh ở trường trung học phổ thông.  

5. Có tư duy tin học và khả năng nghiên cứu, ứng dụng tin học vào 

khoa học và đời sống.  

6. Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp đơn giản, đọc, hiểu 
tài liệu tin học.  

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đáp ứng tốt công việc giảng dạy 
tin học trong các nhà trường phổ thông, một số sinh viên giỏi có 

thể tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra 
các sinh viên cũng có thể đủ khả năng tiếp tục nghiên cứu tin học ở 
trình độ cao hơn.  

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Văn học 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 
sở giáo dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện ...) 

- Có 05 phòng học có máy chiếu. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình và tài liệu 

tham khảo chuyên ngành. 

III Đội ngũ giảng viên 

- 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn 

- Giảng viên cơ hữu: 32 giảng viên, trong đó: 

+ Số giảng viên là Giáo sư: 0  

+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 02  

+ Số giảng viên là Tiến sĩ: 19  

+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 13 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Nhà trường, Khoa có những hoạt động để hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học:  

+ Tạo môi trường thân thiện cho người học học tập, nghiên 

cứu. 

+ Đội ngũ giảng viên có trách nhiệm, nhiệt tình làm công 

tác CVHT tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

+ Gây dựng một số quỹ hỗ trợ sinh viên (Quỹ “Mỗi người 

vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, Quỹ “Nâng cánh 

ước mơ”)  

+ Tổ chức một số Câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên 

(Câu lạc bộ văn học nghệ thuật,…) 

+ Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh 

viên  
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V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước. Có ý thức trách nhiệm công 

dân, thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có 

ý thức kỷ luật. 

- Tôn trọng và có ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa xã hội 

và nhân văn. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, có ý thức 

phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức và rèn 

luyện bản thân. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức: 

- Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam, về quốc 

phòng an ninh và giáo dục thể chất. Có hiểu biết chung về 

các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt 

Nam và thế giới. 

- Kiến thức liên ngành: Nắm vững kiến thức cơ bản một số 

ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan như: lịch sử, 

địa lý, báo chí, giáo dục chính trị, tâm lí học, xã hội học,… 

- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về văn 

học (văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, văn học so 

sánh, lí luận văn học, tiếp nhận văn học, ngôn ngữ tiếng Việt, 

Hán Nôm,…); nắm vững kiến thức về phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu chuyên 

ngành để phát triển nghiên cứu và phê bình văn học. 

- Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 

để làm công tác nghiên cứu văn học nghệ thuật; báo chí 

truyền thông; biên tập xuất bản; quản lí hành chính hoặc văn 

thư lưu trữ,... 

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức tin học cơ bản; có trình độ 

ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho 

Việt Nam.  

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng phát hiện, đề xuất, tổ chức và thực hiện công 

việc nghiên cứu và phê bình văn học; vận dụng kiến thức 

nghiên cứu, phê bình vào việc lý giải những hiện tượng văn 

học. 

- Có kĩ năng cơ bản trên nhiều lĩnh vực khác: thông thạo 

nghiệp vụ cơ bản của báo chí truyền thông; biên tập xuất 

bản; tổ chức, điều hành, quản lí các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật; kĩ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính, văn bản 

khoa học xã hội,.. 
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- Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kĩ năng giao 

tiếp; tự học, tự nghiên cứu; thích ứng được với yêu cầu, đòi 

hỏi của nghề nghiệp theo từng giai đoạn. 

- Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc và dịch 

được các tài liệu chuyên ngành; vận dụng được các kĩ năng 

công nghệ thông tin cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành Văn học. 

VII 
Vị trí làm việc và khả năng học 
tập nâng cao trình độ sau khi 

tốt nghiệp 

1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, các trung tâm 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; biên 

tập viên, phóng viên tại các cơ quan báo chí, các nhà xuất 

bản, tạp chí, website của các cơ quan, ban ngành; làm công 

tác hành chính trong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ 

chức chính trị - xã hội,... 

- Giảng dạy Ngữ văn ở các cơ sở giáo dục, đào tạo (nếu được 

bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm). 

2. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học, bồi dưỡng và nghiên cứu để nâng cao 

trình độ chuyên môn. 

- Có khả năng học thêm các chuyên ngành gần, các chứng 

chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội việc 

làm. 

- Có khả năng tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành 

tương ứng.   

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 

 

Biểu mẫu 20 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 -2018 

 
Chương trình đào tạo: Việt Nam học 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 

bổ túc. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 
sở giáo dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện ...) 

- Có 05 phòng học có máy chiếu. 

- Thư viện Trường với hơn 300 đầu sách giáo trình và tài 

liệu tham khảo chuyên ngành. 

III Đội ngũ giảng viên 

- 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn 

- Giảng viên cơ hữu: 32 giảng viên, trong đó: 

+ Số giảng viên là Giáo sư: 0  

+ Số giảng viên là Phó Giáo sư: 02  

+ Số giảng viên là Tiến sĩ: 19  

+ Số giảng viên là Thạc sĩ: 13 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Nhà trường, Khoa có những hoạt động để hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học:  

+ Tạo môi trường thân thiện cho người học học tập, 

nghiên cứu. 

+ Đội ngũ giảng viên có trách nhiệm, nhiệt tình làm công 

tác CVHT tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

+ Gây dựng một số quỹ hỗ trợ sinh viên (Quỹ “Mỗi người 

vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, Quỹ “Nâng cánh 

ước mơ”)  

+ Tổ chức một số Câu lạc bộ kỹ năng mềm cho sinh viên 

(Câu lạc bộ văn học nghệ thuật,…) 

+ Tổ chức các Hội nghị học tập, Hội thảo khoa học sinh 

viên  
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V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức 

nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật. 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có thái độ yêu mến và mong muốn học hỏi, nghiên cứu 

về Việt Nam, về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam; tự tin sử 

dụng tri thức về Việt Nam học, về nghiệp vụ trong các lĩnh 

vực công tác,... 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức 

- Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam, về quốc 

phòng an ninh và giáo dục thể chất. Có hiểu biết chung về 

các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của 

Việt Nam và thế giới. 

- Kiến thức liên ngành: Có kiến thức cơ bản về một số 

ngành liên quan như: nghiệp vụ du lịch, văn hóa, báo chí 

truyền thông,…  

- Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững kiến thức về Việt 

Nam học (bao gồm kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành 

về đất nước và con người Việt Nam: địa lý, lịch sử, văn 

hóa, kinh tế, chính trị Việt Nam); có kiến thức về phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành để thực hiện công việc nghiên cứu và quảng 

bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. 

- Kiến thức nghiệp vụ: Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 

để làm công tác tổ chức, quản lý du lịch; có kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ để làm công tác nghiên cứu văn 

hóa, đất nước, con người Việt Nam. 

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức tin học cơ bản; có trình độ 

ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho 

Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng phát hiện, đề xuất và tổ chức, thực hiện công 

việc nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam.  

- Có kĩ năng trong công tác du lịch (thiết kế, điều hành tour 

tại các điểm tham quan du lịch…); quảng bá hình ảnh đất 

nước, con người Việt Nam ra thế giới.  

- Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; khả năng 

tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu của 

nghề nghiệp. 
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- Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc và 

dịch được các tài liệu chuyên ngành; vận dụng được các kĩ 

năng công nghệ thông tin cơ bản vào giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học chuyên ngành Việt Nam học. 

VII 

Vị trí làm việc và khả năng học 

tập nâng cao trình độ sau khi 
tốt nghiệp 

1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên, nhà quản lý trong 

các tổ chức, cơ quan, đoàn thể có nhu cầu sử dụng nguồn 

nhân lực am hiểu về Việt Nam học. 

- Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học tại các cơ sở đào tạo 

(nếu được bổ sung kiến thức nghiệp vụ sư phạm); chuyên 

viên ở các cơ quan văn hóa thông tin; lễ tân, hướng dẫn 

viên ở các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch, lữ hành. Chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần 

thiết. 

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp  

- Có khả năng tự học, bồi dưỡng và nghiên cứu để nâng cao 

trình độ chuyên môn. 

- Có khả năng học thêm các chuyên ngành gần, các chứng 

chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội việc 

làm. 

- Có khả năng tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành 

Việt Nam học và các ngành liên quan khác 

 
  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên và đóng dấu) 
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