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Phần 1  

SỰ CẦN THIẾT NHẬN NHIỆM VỤ BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM 

 

1. Khái quát về Trƣờng Đại học Hồng Đức   

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 

24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở ba trường cao đẳng: Sư phạm Thanh Hóa, 

Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Hóa và Y tế Thanh Hoá; là trường đại học công lập, đào tạo đa 

cấp, đa ngành, trực thuộc địa phương, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương. Trường Đại học Hồng Đức có nhiệm vụ 

đào tạo cán bộ có chất lượng cao gồm: đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học; cán bộ 

khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế các ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp 

đáp ứng nhu cầu của các địa phương; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công 

nghệ phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh và các địa phương khác trong cả 

nước.  

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ cho Nhà 

trường theo Quyết định số 867/QĐ-TTg ngày 12/7/2007. Bộ Giáo dục và đào tạo giao 

nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ 02 chuyên ngành Văn học Việt Nam (Quyết định số 

3619/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2014) và Khoa học cây trồng (Quyết định số 4065/QĐ-

BGDĐT ngày 30/9/2014). 

Về tổ chức bộ máy: Hiện tại nhà trường gồm 31 đơn vị trực thuộc, trong đó có 12 

khoa đào tạo, 14 phòng, ban chuyên môn, 7 trung tâm đào tào và nghiên cứu ứng dụng 

khoa học công nghệ.  

Về đội ngũ cán bộ: Tính đến tháng 10/2016, tổng số cán bộ giảng viên hiện nay của 

nhà trường là 785 người, trong đó có 516 giảng viên cơ hữu. Về trình độ chuyên môn 

giảng viên có: 16 Phó giáo sư, 94 tiến sĩ, 336 thạc sĩ. Hiện này có 05 giảng viên đang 

làm sau tiến sĩ ở nước ngoài, 152 giảng viên đang học sau đại học (107 nghiên cứu sinh) 

trong đó có 26 người đang đào tạo ở nước ngoài (21 nghiên cứu sinh). Ngoài ra có hàng 

trăm cán bộ được tham gia các loại hình đào tạo bồi dưỡng khác như: Khóa đào tạo tiếng 

anh tạo nguồn cho Đề án liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài, Cao cấp lý 

luận chính trị, Quản lý nhà nước, văn bằng 2 Tiếng Anh… Đội ngũ giảng viên của trường 

có chuyên môn vững vàng, có khả năng ứng dụng nghệ thông tin, sử dụng phương tiện 

kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, NCKH và quản lý. Nhà trường đã và đang 

thực hiện nhiều chính sách khuyến khích giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ; quy hoạch đội ngũ giảng viên đi đào tạo và bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, để góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên Nhà 
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trường. Ngoài ra, trường cũng đã mời hàng trăm lượt thỉnh giảng của các Giáo sư, Phó 

Giáo sư, Tiến sĩ từ các trường đại học, các viện nghiên cứu về giảng dạy. 

Về quy mô đào tạo: Từ năm 2002, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép mở rộng vùng tuyển sinh tới các tỉnh phía Bắc. Hiện đã có sinh viên của các tỉnh, 

thành trong cả nước về học tập tại Trường. Nhà trường chú trọng đổi mới chất lượng 

giáo dục toàn diện; chú trọng phát triển các ngành thuộc khối Kĩ thuật - Công nghệ... ; 

Tính đến tháng 6 năm 2016, quy mô đào tạo hệ chính quy trong toàn trường là 8564 học 

viên, sinh viên, trong đó: 8 nghiên cứu sinh, 506 học viên cao học, đại học hệ chính quy 

6129 và cao đẳng hệ chính quy 1921 sinh viên.  

Thực hiện đề án Liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước 

ngoài bằng nguồn ngân sách địa phương, nhà trường đã tổ chức đào tạo được 8 khoá 

tiếng Anh quốc tế với 337 học viên và đã gửi được 202 học viên đi học theo đề án tại 57 

trường đại học trên thế giới đạt tỷ lệ 60% (trong đó có 22 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ, 153 

cán bộ đi học thạc sĩ và 27 người học đại học). 

Công tác hợp tác quốc tế từng bước được phát triển mới, đã chủ động mở rộng và đa 

dạng hóa trong hợp tác quốc tế như xây dựng các chương trình liên kết đào tạo như mô 

hình 1+3 ngành QTKD quốc tế với trường RMUTT Thái Lan. Liên kết đào tạo với đại 

học Sonsil Hàn Quốc được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh năm 2015. Tổ chức thành 

lập các nhóm sinh viên NCKH với các trường ĐH khác trên thế giới. 

Về hoạt động khoa học công nghệ: Hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường đã 

có những bước phát triển đáng kể về qui mô, số lượng, chất lượng và hiệu quả. Kết quả 

nghiên cứu của các đề tài dự án đã phục vụ trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo. Số lượng, chất lượng các đề tài NCKH, bài báo 

chuyên ngành đặc biệt là đề tài cấp cao và bài báo đăng tạp chí quốc tế ngày càng gia tăng. 

Từ năm 2010 đến 2016 đã thực hiện được 02 Dự án quốc tế, 05 đề tài cấp Nhà nước,04 đề 

tài thuộc “Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia”, 41 đề tài cấp Bộ, 48 đề tài cấp Tỉnh và 36 đề 

tài cấp cơ sở, công bố hơn 600 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có hơn 60 bài 

báo quốc tế. Năm 2008, Nhà trường được Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông cho 

phép thành lập Tạp chí Khoa học có chỉ số quốc tế ISSN. Hiện Tạp chí Khoa học của 

nhà trường đã xuất bản được 12 số với hàng trăm bài báo có chất lượng được các nhà 

khoa học đầu ngành của các Viện, trường đại học trong nước phản biện.  

Về hợp tác quốc tế, từ năm 1997 đến nay, trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp 

tác quốc tế với hơn 40 trường đại học và các tổ chức quốc tế ở Mỹ, Canađa, Ôxtrâylia và 

nhiều nước châu Âu, châu Á; cử 186 lượt cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài, đón 

và làm việc với 464 lượt khách quốc tế, cử 76 cán bộ đi học các khóa đào tạo ngắn, dài 

hạn theo chương trình hợp tác với nước ngoài, tiếp nhận 23 giáo viên tình nguyện đến 

giảng dạy tiếng Anh tại trường... Thực hiện đề án Liên kết đào tạo đại học và sau đại học 
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với các trường đại học nước ngoài bằng nguồn ngân sách địa phương, nhà trường đã tổ 

chức đào tạo được 6 khoá tiếng Anh quốc tế cho 197 học viên, gửi được 98 học viên đi 

học tại 51 trường đại học trên thế giới (trong đó có 15 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ, 63 cán bộ 

đi học thạc sĩ và 11 người học đại học). 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Nhà trường hiện có 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích 61.9 ha, 

bình quân 73m
2
/sinh viên. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu 

của trường (m
2
) thời điểm 31/5/2016 có 41.683m

2
, trong đó có: 31.862,5m

2
 hội trường, 

giảng đường, phòng học các loại; 2.685,5 m
2
  thư viện, trung tâm học liệu; 7135 m

2
 phòng 

thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập. Toàn trường có 26 phòng 

thí nghiệm chuyên sâu và liên môn được trang bị nhiều loại thiết bị, máy móc hiện đại; 8 

phòng máy tính; 1 phòng Lab, 14 phòng học tiếng Anh. Thư viện trường có 2834 danh mục 

giáo trình (49087 cuốn); 8382 danh mục (79884 cuốn) 894 bản báo và tạp chí; 16 loại cơ sở 

dữ liệu nước ngoài với 148 đĩa CD-ROM; 2 loại cơ sở dữ liệu trong nước với 14 đĩa CD-

ROM; phần mềm quản lí thư viện LIBOL… Thư viện điện tử có 120 máy tính; mạng 

Internet, mạng LAN được kết nối đến phòng học, phòng làm việc trong toàn trường, đảm 

bảo thông suốt 24/24 giờ. Từ năm 2008, nhà trường đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên. 

Hiện nay, Nhà trường có 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích 61.9 ha, bình quân 

73m
2
/SV. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy hiện có 26.941m

2
 (trong đó, phòng học: 

9.170 m
2
, thư viện: 2450 m

2
, phòng thí nghiệm thực hành: 3262 m

2
, nhà học đa năng: 

2060 m
2
, sân vận động: 10.000 m

2
) đạt bình quân 3,2m

2
/SV. Ký túc xá của nhà trường 

hiện có 1.800 chỗ, đảm bảo cho 22,5% sinh viên có chỗ ở nội trú. Ngoài ra, Nhà trường 

có 1 cơ sở phục vụ giáo dục quốc phòng. 

2. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm 

2.1. Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông. Người dân Thanh Hoá có truyền thống 

hiếu học và học giỏi. Hiện tại, Thanh Hoá có 3 trường đại học, 01 phân hiệu của Trường 

Đại học Y Hà Nội, 4 trường cao đẳng, dạy nghề, 8 trường TCCN, 102 trường trung học 

phổ thông. Số giáo viên của Thanh Hóa, tính đến thời điểm 6/2016 có trên 50.654 người. 

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhà giáo có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ hàng 

năm vẫn được tổ chức. 

Với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đang được đặt ra ngày càng bức 

thiết. Vì vậy, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ, 

chuyên môn, quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng nhu 

cầu đổi mới của giáo dục đào tạo và yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý của các 

cơ sở giáo dục.  

2.2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3 trường đại học, 01 phân hiệu của 

Trường Đại học Y Hà Nội, 4 trường cao đẳng, dạy nghề và 8 trường TCCN với tổng số trên 
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2000 giảng viên, giáo viên. Đội ngũ này có nhu cầu được trang bị, cập nhật kiến thức để góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường.  

Trong thực tế, một số lượng nhà giáo khi tuyển dụng chưa qua đào tạo ngành giáo 

viên, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, hoặc chuyển từ công tác từ các lĩnh vực 

khác, hoặc do đặc thù của ngành nghề đào tạo của các trường chuyên nghiệp. Số lượng 

nhà giáo này có nhu cầu được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là cấp thiết góp phần thực 

hiện thành công mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ của các nhà trường. 

Bên cạnh đó, khá đông đội ngũ các nhà khoa học và cán bộ quản lý nhà nước, các cơ 

sở sản xuất, các doanh nghiệp có trình độ sau đại học, đại học mong muốn trở thành 

giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn thành 

phố (bác sĩ chuyên khoa 1, 2 hoặc đã tốt nghiệp cao học muốn thỉnh giảng tại trường cao 

đẳng y tế, phân hiệu Đại học y Hà Nội,….). 

2.3. Nhu cầu của sinh viên đã tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm, có phẩm chất tốt, 

muốn trở thành các nhà giáo phục vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khá lớn (làm 

giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp), nhất là các ngành 

Nông nghiệp, kinh tế, y, công nghệ thông tin…. 

3. Ngành, trình độ và hình thức đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo đang thực hiện 

Về ngành nghề, trình độ đào tạo: Kể từ ngày thành lập đến nay, cơ cấu ngành nghề, 

trình độ đào tạo, hình thức đào tạo của nhà trường liên tục được đổi mới và phát triển 

theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Tính đến tháng 6 năm 2016, nhà trường đã triển khai 

đào tạo: 02 chuyên ngành tiến sĩ (Văn học Việt Nam và Khoa học cây trồng), 14 chuyên 

ngành thạc sĩ (Khoa học cây trồng, Toán giải tích, Ngôn ngữ Việt Nam, Văn học Việt 

Nam, Lí luận&PPDHBM Văn-tiếng Việt, Lịch sử Việt nam, Phương pháp Toán sơ cấp, 

Vật lý LT&VL toán, Vật lý chất rắn, Quản lý Giáo dục, Thực vật học, Quản trị kinh 

doanh, Khoa học máy tính, Đại số và lý thuyết số), 34 ngành trình độ đại học (Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, SP Toán học, SP Vật lý, SP Hóa học, 

SP Sinh học, SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lý, SP Tiếng Anh, Việt Nam học, Lịch sử, 

Văn học, Xã hội học, Tâm lý học, Địa lý học, Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, 

Kế toán, Luật, Vật lý học, Toán học, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật điện-điện tử, Chăn nuôi, Nông học, bảo 

vệ thực vật, Kinh doanh nông nghiệp, Lâm nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài 

nguyên và môi trường), 18 ngành trình độ cao đẳng (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu 

học, Giáo dục Thể chất, SP Toán học, SP Vật lý, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Ngữ văn, 

SP Lịch sử, SP Địa lý, SP Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Quản trị kinh doanh, Kế toán, 

Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai) . 

Về hình thức đào tạo: Nhà trường đa dạng hóa hình thức đào tạo, gồm chính quy, 

liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học. Trong đó, nhà trường đã có 5 ngành đào tạo 
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liên thông từ bậc TCCN lên đại học (Giáo dục Mầm non, Kế toán, Nông học, Lâm 

nghiệp và Chăn nuôi). 

Về chương trình bồi dưỡng: Hiện nhà trường đang thực hiện 03 chƣơng trình Bồi 

dƣỡng và cấp chứng chỉ (Quản lý giáo dục, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên Tiêng Anh bậc Tiểu học và Kế toán trưởng). 

4. Lý do đăng ký nhận nhiệm vụ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho từng đối tƣợng 

4.1. Trường Đại học Hồng Đức có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, đội ngũ và kinh 

nghiệm trong công tác đào tạo. Hiện nay, nhà trường đang tổ chức đào tạo cho các bậc từ 

sau đại học (gồm 02 chuyên ngành tiến sĩ, 14 chuyên ngành thạc sĩ trong đó có chuyên 

ngành Quản lý giáo dục), đại học (34 ngành) và cao đẳng (18 ngành), trong đó có 11 

ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và 11 ngành cao đẳng. 

Bên cạnh đó, nhà trường có kế hoạch phát triển đổi dưỡng nâng cao chất lượng đội 

ngũ giảng viên, đảm bảo đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo trong 

trường. 

4.2. Xuất phát từ nhu cầu cá nhân của sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học ngoài 

sư phạm, có phẩm chất tốt, mong muốn được trang bị kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ sư 

phạm cơ bản về giảng dạy đại học để trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, 

cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

4.3. Xuất phát từ nhu cầu được cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của 

đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục đào tạo và yêu cầu nâng cao 

chất lượng giảng dạy, quản lý của các cơ sở giáo dục. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3 trường đại học, 01 phân hiệu của Trường 

Đại học Y Hà Nội, 4 trường cao đẳng, dạy nghề và 8 trường TCCN với tổng số trên 2000 

giảng viên, giáo viên. Đội ngũ này có nhu cầu được trang bị, cập nhật kiến thức để góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường.  

4.4. Xuất phát từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng giảng viên hàng năm của các cơ sở 

giáo dục cần được thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng theo hướng chuẩn hoá, hiện 

đại hoá, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng 

viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối 

cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 
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Phần 2. NĂNG LỰC CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chƣơng trình bồi dƣỡng 

TT 
Họ và tên, năm sinh,  

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành,  

chuyên ngành 

Học phần/môn học, 

số tín chỉ/ĐVHT dự 

kiến đảm nhiệm 

1 
Lê Văn Trưởng, 1958, 

Phó Hiệu trưởng 
PGS, 2009 

TS, VN, 

1995 

Địa lí kinh tế và 

chính trị 

Giáo dục đại học 

thế giới và Việt 

Nam/01 TC 

2 
Dương Thị Thoan, 1973, 

Phó Trưởng khoa TLGD 
 

TS, VN, 

2012 
Tâm lý học 

- Tâm lý học đại 

cương/01 TC; 

- Tâm lý học dạy 

học đại học/01 TC 

3 
Hồ Thị Dung, 1974, 

Phó Trưởng khoa TLGD 
 

TS, VN, 

2013 

Lý luận và lịch 

sử giáo dục 

Giáo dục học đại 

cương/03 TC 

4 
Nguyễn Thị Thanh, 1973 

TBM khoa TLGD 
 

TS, VN, 

2013 

Lý luận và lịch 

sử giáo dục 

- Lý luận dạy học 

đại học/03 TC; 

- Phương pháp 

NCKH/02 TC 

5 
Lê Thị Thu Hà, 1971 

Trưởng khoa TLGD 
 

TS, VN, 

2013 
Giáo dục học 

- Kỹ năng dạy học 

đại học/02 TC; 

- Giao tiếp sư 

phạm/02 TC. 

6 
Nguyễn Hà Lan, 1975 

P.Trưởng khoa GDMN 
 

TS, VN, 

2011 

Lý luận và lịch 

sử giáo dục 

Sử dụng phương 

tiện KT và CN 

trong dạy học 

ĐH/01 TC 

7 
Hoàng Dũng Sĩ, 1960 

TP. Quản lý đào tạo 
 

TS, VN, 

2006 

Lý luận và 

PPDH Vật lí 

Đánh giá trong 

giáo dục ĐH/02 

TC 

8 
Nguyễn Văn Đông, 1968 

Trưởng khoa GDTH 
 

TS, VN, 

2013 

Văn học Việt 

Nam 

Phát triển chương 

trình và tổ chức 

quá trình đào 

tạo/02 TC 

2. Cơ sở vật chất phục vụ bồi dƣỡng 

a) Phòng học, giảng đường 

TT 

 

Loại phòng học 

 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Phục vụ học phần 

1 Phòng học 197 24912 
- Máy chiếu 

- Bảng viết 
20 

Các học phần thuộc 

chương trình bồi dưỡng 

2 
Phòng học đa 

phương tiện 
7 420 

- Máy chiếu 

- Ti vi 

- Máy tính 

- Hệ thống âm 

thanh 

7 bộ 
Các học phần thuộc 

chương trình bồi dưỡng 

3 Phòng máy tính 20 5450 

- Máy tính 

- Máy chiếu 

- Các thiết hỗ trợ 

(loa, máy in,..) 

200 

6 

50 

Sử dụng phương tiện KT 

và CN trong dạy học 

ĐH/01 TC 

4 Phòng tập giảng 10 500 - Máy chiếu 10 bộ Kỹ năng dạy học đại học 
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bộ môn - Bảng viết 

- Thiết bị hỗ trợ 

dạy học 

Tập giảng 

b) Trường thực hành sư phạm 

TT 

 

Tên trường  

thực hành sư phạm 

 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 

Số 

lượng 

(bộ) 

Phục vụ học phần 

1 Trường Đại học Hồng  Đức  
Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
20 Thực tập sư phạm 

2 
Trường ĐH Văn hóa-Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 
9000 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
15 Thực tập sư phạm 

3 
Trường Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa 
8000 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
15 Thực tập sư phạm 

4 
Trường CĐ nghề Miền 

Trung-TX Bỉm Sơn 
4500 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

5 
Trường CĐ Nông lâm 

Thanh Hóa 
5000 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

6 
Trường THPT Lý Thường 

Kiệt-TP Thanh Hóa 
3200 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

7 
Trường THPT Nguyễn 

Trãi-TP Thanh Hóa 
3000 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

8 
Trường  THPT Hàm Rồng-

TP Thanh Hóa 
4000 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

9 
Trường THCS Lý Tự 

Trọng-TP Thanh Hóa 
2600 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

10 
Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi-TP Thanh Hóa 
2500 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

12 
Trường  THCS Lê Lợi-TP 

Thanh Hóa 
2200 

Máy chiếu, máy 

vi tính, loa đài 
10 Thực tập sư phạm 

c) Thư viện, giáo trình, sách phục vụ bồi dưỡng 

- Thư viện 

 + Tổng diện tích thư viện: 2685,5 m
2
, trong đó diện tích cho phòng đọc: 1000 m

2
 

 + Số chỗ ngồi: 500;  Số máy tính phục vụ tra cứu: 100 

 + Phần mềm quản lý thư viện: libol 5.0 

 + Thư viện điện tử có, đã kết nối với một số trường đại học (Trường ĐH 

KHXHNV, ĐH Kinh tế, ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia,...) thông quan nguồn tài liệu điện 

tử giữa các trường. Hiện có khoảng 5000 tài liệu, giáo trình điện tử. 

- Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí 

TT Tên tài liệu Tên tác giả NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng  

học phần 

1 Luật GD ĐH  
Chính trị 

QG 
2006  Giáo dục 

đại học 

thế giới 

và Việt 

Nam 

2 Điều lệ trường đại học     

3 
Đề án đổi mới GD đại 

học Việt Nam 2006-
Bộ GD&ĐT  2005 5 
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TT Tên tài liệu Tên tác giả NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng  

học phần 

2020 

4 
Giáo dục Việt Nam 

thời cận đại 
Trần Trọng Báu KHXH 1994 10 

5 
Giáo dục VN đổi mới 

và phát triển hiện đại 
Trần Khánh Đức Giáo dục 2007 10 

6 
Một số vấn đề giáo 

dục đại học 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 
ĐHQG HN 2004 10 

7 

Hệ thống giáo dục 

hiện đại trong những 

năm đầu thế kỷ XXI 

Vũ Ngọc Hải-Trần 

Khánh  Đức 
Giáo dục 2004 10 

8 

Lịch sử giản lược hơn 

1000 năm giáo dục 

VN 

Lê Văn Giạng 
Chính trị 

QG 
2003 5 

9 
Tâm lý học sư phạm 

đại học 
Nguyễn Thạc, 

Hoàng Anh 
ĐHSP 2012 15 

Tâm lí 

học dạy 

học đại 

học 

10 Giao tiếp sư phạm Hoàng Anh ĐHQG HN 2012 15 

11 
Bài tập thực hành tâm 

lý học 
Trần Trọng Thủy ĐHQG HN 2010 15 

12 
Giáo trình Tâm lý học 

đại cương 
Nguyễn Xuân 

Thức 
ĐHSP 2006 15 

13 
Lí luận dạy học đại 

học 
Đặng Vũ Hoạt ĐHSP 2013 20 

Lý luận 

dạy học 

đại học 

14 

Dạy học hiện đại lý 

luận biện pháp kỹ 

thuật 
Đặng Thành Hưng ĐHQG HN 2002 15 

15 
Lý luận dạy học hiện 

đại 

Bernd Meier - 

Nguyễn Văn 

Cường 

ĐHSP 2008 15 

16 
Đánh giá trong giáo 

dục đại học 
Trần Thị Tuyết 

Oanh 
ĐHSP 2010 20 

Đánh giá 

trong giáo 

dục đại 

học 

17 Giáo dục học đại học Lâm Quang Thiệp ĐHQG HN 2003 10 

18 

Hướng dẫn Dạy và 

Học trong Giáo dục 

đại học 

Hoàng Ngọc Vinh 

biên dịch 
   

19 

- Các văn bản pháp lý; 

- Quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; 

- Các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng; 

kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo các bậc, ngành; 

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường/chương trình đào tạo. 

20 Phương tiện dạy học Tô Xuân Giáp 
ĐH&GDC

N 
1992 15 Sử dụng 

phương 

tiện kĩ 

thuật và 

công nghệ 

21 
Sử dụng thiết bị nghe 

nhìn trong DH 
Đỗ Huân 

ĐHQG,Hà 

Nội 
2001 15 

22 Lý luận dạy học đại Lưu Xuân Mới Giáo dục  2000 20 
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TT Tên tài liệu Tên tác giả NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng  

học phần 

học trong dạy 

học đại 

học 23 

Tài liệu tập huấn Ứng 

dụng CNTT trong dạy 

học tích cực 

Bộ giáo dục và đào 

tạo 
 2005 10 

24 
Sử dụng CNTT trong 

dạy và học 
 Giáo dục 2000 10 

25 
Giáo trình Tâm lý 

học đại cương 
Nguyễn Quang 

Uẩn 
ĐHSP 2014 20 

Tâm lí 

học đại 

cương 

26 Tâm lý học đại cương Ng. Quang Uẩn Giáo dục 1997 15 

27 
Giáo trình Tâm lý học 

đại cương 
Nguyễn Xuân 

Thức 
ĐHSP 2006 15 

28 Giáo trình Tâm lý học Bùi Văn Huệ ĐHQG HN 2010 15 

29 
Bài tập thực hành tâm 

lý học 
Trần Trọng Thủy ĐHQG HN 2010 15 

30 
Giáo dục học đại 

cương, tập 1-2 
Nguyễn Huy Sinh-

Nguyễn Văn Lê 
Giáo dục 1997 30 

Giáo dục 

học đại 

cương 

31 
Giáo trình giáo dục 

học, tập 1-2 
Trần Thị Tuyết 

Anh (chủ biên) 
ĐHSP 2006 30 

32 Giáo dục học Phạm Viết Vượng ĐHQG HN 2008 30 

33 Bài tập giáo dục học Phạm Viết Vượng ĐHQG HN 2008 20 

34 
Đánh giá trong giáo 

dục 
Trần Bá Hoành Giáo dục 1997 20 

35 

Một số vấn đề lý luận 

giáo dục chuyên 

nghiệp và đổi mới 

phương pháp dạy - 

học 

Nguyễn Quang 

Huỳnh 
ĐHQG HN 2006 12 

Kỹ năng 

dạy học 

đại học 

36 
Lý luận dạy học hiện 

đại 
Trường ĐHSPHN- 

Potsdam 

Potsdam - 

Hà Nội 
2011 20 

37 

Thuật ứng xử tình 

huống trong quản lý 

giáo dục và đào tạo 
Lưu Xuân Mới Giáo dục 2008 15 

38 
Đánh giá và đo lường 

kết quả học tập 
Trần Thị Tuyết 

Oanh 
ĐHSP 2009 25 

39 
Những thủ thuật trong 

dạy học 
Wilbert.J.MeKeac

hie 

Houghto 

Mulin 

Company 

2003 15 

40 
Đánh giá trong giáo 

dục 
Trần Bá Hoành Giáo dục 1997 20 

41 Thực tập Sư phạm Ng. Đình Chỉnh Giáo dục 2005 15 

42 

Một số vấn đề về phát 

triển chương trình đào 

tạo trong giáo dục đại 

học- trong sách “Giáo 

Phạm Văn Lập ĐHQG HN 2000 10 

Phát triển 

chương 

trình và tổ 

chức quá 
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TT Tên tài liệu Tên tác giả NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng  

học phần 

dục học Đại học”, trình đào 

tạo đại 

học 43 
PT chương trình giáo 

dục/đào tạo đại học 
Lâm Quang Thiệp-

Lê Viết Khuyến 
 2010 10 

44 
Quy chế đào tạo các 

bậc, hệ 
Bộ GD&ĐT    

45 
Thiết kế và đánh giá 

chương trình giáo dục 
Nguyễn Đức Chính ĐHQG HN 2008 10 

46 
Phát triển chương 

trình đào tạo 
Trần Khánh Đức  2009 10 

47 

Các văn bản quy định 

về xây dựng chương 

trình, phát triển 

chương trình đào tạo 

Bộ GD&ĐT    

48 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo dục 
Phạm Viết Vượng 

NXB Giáo 

dục 
1997 15 

Phương 

pháp 

NCKH 

49 
Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 
Vũ Cao Đàm 

NXB 

KH&KT 
1997 35 

50 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo dục 

tiểu học 
Phó Đức Hoà NXB ĐHSP 2007 20 

51 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo dục 

mầm non 

Nguyễn Ánh Tuyết 

(chủ biên) 
NXB ĐHSP 2006 20 

52 Giao tiếp sư phạm Hoàng Anh NXB ĐHSP 2000 30 

Giao tiếp 

sư phạm 

53 
300 tình huống giao 

tiếp sư phạm 

Hoàng Anh- Đỗ 

Thị Châu 
NXB GD 2008 25 

54 Tâm lý học ứng xử 
Lê Thị Bừng- Hải 

Vang 
NXB GD 2000 20 

55 Ứng xử sư phạm 
Trịnh Trúc Lâm- 

Nguyễn Văn Hộ 

NXB 

ĐHQG HN 
2005 15 

56 

Học sinh, sinh viên 

với văn hoá đạo đức 

trong ứng xử xã hội 
Nguyễn Văn Lê NXB GD 2006 20 

57 

Thuật ứng xử tình 

huống trong quản lý 

giáo dục và đào tạo 
Lưu xuân Mới NXB GD 2008 20 

58 

Giáo trình Nhập 

môn khoa học giao 

tiếp 
Nguyễn Bá Minh NXB ĐHSP 2008 20 

59 
Giáo trình giao tiếp sư 

phạm 
Nguyễn Văn Lũy, 

Lê Quang Sơn 
NXB ĐHSP 2008 20 
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3. Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục 

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường quan tâm nên 

số lượng đề tài các cấp hằng năm đều tăng, trong đó lĩnh vực giáo dục đã thực hiện 24 đề 

tài, trong đó có 02 đề tài cấp Bộ, 02 cụ thể: 

TT Tên đề tài 
Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày tháng 

năm phê duyệt  

Kết quả nghiệm 

thu 

1 

Xây dựng nội dung và biện pháp 

giáo dục hành vi văn hóa học 

đường cho sinh viên các trường đại 

học sư phạm. 

Cấp bộ 

Mã số: 

B2010-17-

251 

2011 Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề tại các 

trường cao đẳng kỹ thuật ngành 

Công thương khu vực miền núi 

phía Bắc. 

Cấp Bộ 2012 Xuất sắc 

3 

Luận cứ khoa học của việc điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHHĐ đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 

2030 

Cấp tỉnh 2015 Xuất sắc 

4 

“Nghiên cứu xây dựng chương 

trình đào tạo đại học dựa trên năng 

lực chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật 

công trình xây dựng và ngành 

Công nghệ thông tin tại trường Đại 

học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa” 

Cấp tỉnh Đang triển khai  

5 

Nghiên cứu sự thích ứng với 

phương thức đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất 

trường Đại học Hồng Đức.  

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2019-15 

483/QĐ-ĐHHĐ  

ngày 14/4/2010 
Khá 

6 

Nghiên cứu nội dung cách thức 

thực hiện quan điểm sư phạm 

tương tác trong dạy học môn GDH 

ở trường ĐH Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2010-08 

1708/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 30/11/2011 
Khá 

7 

Nghiên cứu biện pháp phát huy 

tích cực cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua 

trò chơi Đóng vai theo chủ đề. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2010-05 

1715/QĐ-ĐHHĐ 

 ngày 30/11/2011 
Xuất sắc 

8 

Biện pháp quản lý kỹ năng học 

tập trên lớp của sinh viên ngành 

TLH Trường ĐH Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2012-05 

610/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 25/4/2013 
Xuất sắc 

9 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên Đại học Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2010-06 

1710/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 30/11/2011 
Khá 

10 

Xây dựng qui trình làm việc độc 

lập với sách cho sinh viên trường 

ĐHHĐ. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2010-07 

1709/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 30/11/2011 
Xuất sắc 

11 

Công tác quản lý giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp cho sinh viên ngành 

TLH-QTNS ĐH Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2019-10 

902/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 25/10/2010 
Khá 

12 
Một số biện pháp góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục văn hoá 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

1714/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 30/11/2011 
Khá 
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học đường cho sinh viên trường 

ĐHHĐ trong giai đoạn hiện nay. 

2010-09 

13 

Quản lý dạy học Giáo dục học ở 

trường đại học theo tiếp cận Giải 

quyết vấn đề 

Cấp cơ sở 2010 Xuất sắc 

14 

Khảo sát chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản trị nhân sự trong doanh 

nghiệp Thanh Hóa. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2011-18 

1120/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/10/2012 
Khá 

15 
Kỹ năng giảng dạy theo tín chỉ của 

giáo sinh thực tập sư phạm 
Cấp cơ sở 2011 Xuất sắc 

16 

Tổ chức xây dựng tình huống dạy 

học môn Giáo dục học nhằm 

nâng cao năng lực sư phạm cho 

sinh viên khối ngành sư phạm 

trường Đại học Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2011-18 

1261/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 09/8/2013 
Xuất sắc 

17 

Biện pháp nâng cao chất lượng 

thực hành SP cho SV trường 

ĐHHĐ. 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT- 

2011-19 

1260/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 9/8/ 2013 
Khá 

18 

Tổ chức xây dựng hệ thống bài tập 

thực hành rèn luyện kỹ năng hoạt 

động giáo dục cho sinh viên sư 

phạm trong dạy học Giáo dục học 

ở trường Đại học Hồng Đức 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT-

2010-35 

936/QĐ-ĐHHĐ  

ngày 29/6/2012 
Xuất sắc 

19 

Nhận thức nghề nghiệp của sinh 

viên sư phạm trường Đại học 

Hồng Đức 

Cấp cơ sở 

Mã số: ĐT-

2012-13 

47/QĐ-ĐHHĐ 

 ngày 14/01/2014 
Xuất sắc 

20 
Giáo dục kỹ năng ra quyết định 

cho sinh viên đại học 
Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc 

21 

Tổ chức thiết kế và sử dụng bài tập 

trong dạy học học phần Giáo dục 

học ở trường Đại học 

Cấp cơ sở 2013 Khá 

22 

Tổ chức dạy học theo hướng phát 

triển kỹ năng học tập hợp tác của 

sinh viên sư phạm. 

Cấp cơ sở 2013 Đạt 

23 

Nghiên cứu và dự đoán tiềm năng 

phát triển của giảng viên dựa trên 

các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ 

cá nhân, làm cơ sở xây dựng 

chương trình phát triển đội ngũ 

giảng viên trường ĐH Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 2014 Đạt 

24 

Một số giải pháp quản lý nhằm 

nâng cao chất lượng kiểm định 

chất lượng trường đại học tại 

trường Đại học Hồng Đức. 

Cấp cơ sở 2005 Xuất sắc 

Ngoài ra, trong năm năm gần đầy đã công bố hơn 100 bài báo liên quan đến 

lĩnh vực giáo dục. 

4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo và nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

Công tác hợp tác quốc tế được đa dạng hóa và bước vào giai đoạn tổ chức thực hiện 

các chương trình, dự án đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH. Nhà trường đã 
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có văn bản ghi nhớ, hợp tác với một số Trường Đại học như: Đại học  Greifswald 

(CHLB Đức), Đại học Năng lượng Matxcova, (LB Nga), Đại học Aix-Marseille (CH 

Pháp); Hiệp hội trường đại học mở, (Indonesia), Đại học Công nghệ Hoàng Gia Mong 

Kut (Thái Lan), Đại học Soongsil (Hàn Quốc), Đại học Zielona Gora (Ba Lan), Đại học 

Côn Minh (Trung Quốc), Đại học Nagoya (Nhật Bản)...  

Nhà trường đã thực hiện thành công chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên 

chuyên ngành Vật lý với trường Đại học Zielona Gora (Ba Lan) trong khuôn khổ học 

bổng Eramus Plus của cộng đồng chung Châu Âu. Năm học vừa qua Nhà trường đã 

tuyển chọn trao 06 suất học bổng đi học ngắn hạn 05 tháng tại khoa Vật lý và Thiên văn 

học, Đại học Zielona Gora ở các trình độ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học 

và sinh viên. 

Đến nay, nhà trường đã và đang triển khai thực hiện 02 chương trình hợp tác quốc tế: 

Đề tài hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan về “Hợp tác nghiên 

cứu các thăng giáng lượng tử của các hệ quang học phi tuyến kiểu Kerr”. Dự án “Hỗ trợ 

phát triển chương trình đào tạo các trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam thích ứng với 

biến đổi khí hậu” do Chính phủ Hà Lan tài trợ (Dự án do 3 trường: Đại học Hồng Đức, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế thực hiện trong giai đoạn 

2011-2015). 

Hằng năm, nhà trường cử cán bộ, giảng viên tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế 

về giáo dục. 
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Phần 3.  

CHƢƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƢỠNG 

 

I. Chƣơng trình bồi dƣỡng 

1. Mục tiêu bồi dƣỡng 

1.1. Mục tiêu chung 

Trang bị kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho 

các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong 

cơ sở giáo dục đại học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, nhằm bổ sung nguồn nhân 

lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước và hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về kiến thức 

Người học được trang bị: 

- Các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục học đại học; vai trò và sứ mệnh của 

giáo dục đại học, những xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại; 

- Các kiến thức cơ bản về tâm lí học, lí luận dạy học đại học, phương pháp và kĩ 

thuật dạy học đại học; 

- Những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. 

   Về kĩ n ng 

Người học được cung cấp: 

- Các kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức bài học và hướng dẫn phương pháp 

tự học, tự nghiên cứu cho người học; 

- Các kĩ năng xây dựng, phát triển chương trình dạy học, sử dụng các phương tiện 

dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở đại học; kĩ năng nghiên cứu 

khoa học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; 

- Các kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá quá trình dạy học; kĩ năng đọc, viết, 

trình diễn và giao tiếp trong quá trình dạy học; 

- Các kĩ năng tổ chức và quản lí trường đại học, cao đẳng (cấp bộ môn, khoa), quản 

lí người học theo quy định và nhiệm vụ của giảng viên. 

c  Về thái độ 

Giúp người học: 

- Hình thành ý thức nghề nghiệp, đạo đức và tác phong sư phạm mẫu mực của nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục đại học; 

- Hình thành lòng say mê và hứng thú trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học; 

- Thể hiện thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức và quản lí quá trình dạy học. 
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2. Thời gian bồi dƣỡng: 04 tháng. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 20 tín chỉ. 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học. 

5. Quy trình bồi dƣỡng, điều kiện cấp chứng chỉ: Thực hiện theo quy định về Bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm (ban hành theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

23/6/2008 và Thông tư 27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012). 

6. Thang điểm: Đánh giá theo thang điểm 10. 

7. Nội dung chƣơng trình: 

a) Khối lượng kiến thức bắt buộc: Gồm 08 học phần với thời lượng 15 tín chỉ. 

b) Khối lượng kiến thức tự chọn: Gồm 02 học phần với thời lượng 05 tín chỉ. 

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): 

 

TT Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bổ thời gian (tiết) 

Lí 

thuyết 

Thảo 

luận, TH 

Tự 

học 

I Kiến thức bắt buộc 15 135 180 450 

1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30 

2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30 

3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90 

4 
Phát triển chương trình và tổ chức quá 

trình đào tạo đại học 
2 15 30 60 

5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60 

6 
Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ 

trong dạy học đại học 
1 10 10 30 

7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60 

8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90 

II Kiến thức tự chọn 5 15 120 150 

9 

Chọn 1 trong 3 học phần sau 2 15 30 60 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 60 

Giao tiếp sư phạm 2 15 30 60 

Kỹ năng dạy học đại học 2 15 30 60 

10 Thực tập sư phạm 3  90 90 

 Tổng cộng 20 150 300 600 
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9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

9.1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được xây dựng trên cơ sở chương 

trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là 

công cụ giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng bồi dưỡng, là quy định bắt buộc đối với các 

bộ môn quản lý học phần nghiêm túc thực hiện đúng nội dung chương trình đã được xây 

dựng và phê duyệt. 

9.2. Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng, đề cương chi tiết cho các học phần (bắt 

buộc và tự chọn), Bộ môn quản lý học phần có trách nhiệm chuẩn bị bài giảng để tiến 

hành bồi dưỡng cho người học. 

9.3. Về việc áp dụng chương trình cho từng đối tượng 

- Các đối tượng chưa qua đào tạo sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở 

giáo dục đại học phải được học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của 

chương trình đảm bảo đủ tối thiểu 20 tín chỉ. 

- Các đối tượng đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở 

giáo dục đại học phải được học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của 

chương trình và được miễn trừ 2 học phần 7 và 8 của chương trình bồi dưỡng này. 

- Các đối tượng đang giảng dạy cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ 10 tín 

chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu từ học phần 1 đến học phần 6 của chương 

trình bồi dưỡng này. 

Thực hiện việc xét miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập các học phần đã 

học ở các bậc đào tạo theo quy định hiện hành. 

9.4. Về phương pháp bồi dưỡng: chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực 

hành ứng dụng. 

9.5. Về hình thức tổ chức bồi dưỡng: cần linh hoạt (theo hình thức tích luỹ tín chỉ) 

cho phù hợp với các loại đối tượng kể trên và với từng lĩnh vực đào tạo. 

9.6. Sau mỗi học phần người học được đánh giá kết quả học tập được quy định cụ 

thể trong từng đề cương chi tiết học phần. 

II. Đề cƣơng chi tiết học phần 
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1. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

 Số tín chỉ: 1 (10 LT; 10 TL,TH; 30 TH)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

1. Mô tả học phần: Học phần bao gồm các nội dung: Sơ lược lịch sử phát triển giáo dục 

đại học thế giới và Việt Nam; Xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới; Chiến lược 

đổi mới giáo dục đại học Việt Nam; Quản lí giáo dục đại học. 

2. Mục tiêu học phần: Giúp người học có tầm nhìn bao quát về sự phát triển của giáo 

dục đại học trên thế giới và những vấn đề cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Lƣợc sử phát triển giáo dục đại học  15 tiết (3LT; 3TL; 9TH)  

1.1. Lược sử phát triển GD ĐH thế giới 

1.1.1. Giáo dục đại học phương Đông 

1.1.2. Giáo dục đại học phương Tây  

1.2. Lược sử phát triển GD ĐH Việt nam 

1.2.1. Thời kỳ phong kiến 

1.2.2. Thời kỳ thuộc Pháp 

1.2.3. Thời kỳ độc lập và đấu tranh giải phóng  dân tộc (1945-1975) 

1.2.4. Thời kỳ Đổi mới (1986 đến nay)  

1. 3. Đặc trưng giáo dục đại học một số nước 

1.3.1. Hoa kỳ 

1.3.2. Hà Lan 

1.3.3. Nhật Bản 

1.3.4. Hàn quốc 

1.3.5. Trung quốc     

Chƣơng 2. Xu hƣớng phát triển giáo dục đại học thế giới    10 tiết (2 LT; 2TL; 6TH)  

2.1. Sự phát triển của các nền văn minh 

2.1.1. Văn minh nông nghiệp 

2.1.2. Văn minh công nghiệp 

2.1.3. Văn minh Tin học  

2.2 . Xu hướng phát triển GD ĐH hiện đại  

2.2.1. Tuyên bố Paris về GD ĐH (1998) 

2.2.2. Vai trò và sứ mạng của nền GD ĐH hiện đại  

2.2.3.  Đặc trưng  và xu hướng phát triển GD ĐH   hiện đại 

Chƣơng 3. Chiến lƣợc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam   10 tiết (2LT; 2TL; 6TH)  

3.1. Hiện trạng hệ thống GD ĐH Việt nam  

3. 2.Chiến lược  đổi mới phát triển GD ĐH Việt nam 

Chƣơng 4. Quản lý giáo dục đại học    15 tiết (3LT; 3TL; 9TH)  

4. 1. Một số khái niệm cơ bản  

4.2. Quản lý nhà nước về GD ĐH  

4. 3. Quản lý nhà trường đại học  



 18 

4.4. Các mô hình phân cấp trong quản lý GD ĐH trên thế giới 

4.5. Một số nội dung chủ yếu của Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và 

Nghị định về phân tầng và xếp hạng các trường đại học. 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần 

- Số bài kiểm tra học trình: 1 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Luật Giáo dục 2005. NXB Chính trị quốc gia Hà nội-2006 

2. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Điều lệ trường đại học 2014  

3. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. 

NXB Giáo dục. Hà nội 2001  

4. Bộ GD&ĐT. Đề án đổi mới giáo dục đại học VN giai đoạn 2006-2020. HN 2005 

5. Bộ GD&ĐT. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2008-2020. Hà nội. 2008 

6. Phan Trọng Báu. Giáo dục Việt Nam thời cận đại. NXB KHXH. Hà nội-1994 

7. Nguyễn Đức Chính. Kiểm định chất lượng đại học-NXB ĐHQG.Hà nội 2002  

8. Nguyễn Tiến Cường. Sự phát triển giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong 

kiến. NXB Giáo dục. Hà nội -1998 

9. Trần Khánh Đức (Đồng chủ biên). Giáo dục Việt nam - đổi mớivà phát triển hiện đại 

hoá. NXB Giáo dục 2007  

10. Trần Khánh Đức. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI. NXB 

Giáo dục. Hà nội 2010 

 11. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên). Một số vấn đề giáo dục đại học. NXB ĐHQG 2004 

12. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí: Đại cương về quản lý giáo dục. Hà nội 2004 

13. Vũ ngọc Hải- Trần Khánh Đức. Hệ thống giáo dục hiện đại trong những năm đầu thế 

kỷ 21. NXB Giáo dục 2004 

14. Phạm Minh Hạc (đồng chủ biên ). Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ 21. NXB GD 2002 

15. Lê Văn Giạng. Lịch sử giản lược hơn 1000 năm giáo dục Việt Nam. NXB chính trị 

quốc gia. Hà nội- 2003 
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2. TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC ĐẠI HỌC 

 Số tín chỉ: 1 (10 LT; 10 TL; 30 TH)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Mô tả học phần: Học phần bao gồm các nội dung: Bản chất và các quy luật hình 

thành, phát triển tâm lí người; Đặc điểm tâm lí lứa tuổi thanh niên - sinh viên; Cơ sở tâm 

lí học của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học; Đặc điểm lao động sư phạm 

đại học và những yêu cầu về nhân cách của người giảng viên đại học; Đặc điểm của giao 

tiếp sư phạm đại học. 

2. Mục tiêu học phần: Giúp người học nắm được bản chất và các quy luật hình thành, 

phát triển tâm lí người; hiểu được tâm lí lứa tuổi người lớn; cơ sở tâm lí học của quá 

trình dạy học và giáo dục đại học; những đặc điểm lao động giao tiếp của giảng viên 

trong cơ sở giáo dục đại học; có kĩ năng rèn luyện những phẩm chất, nhân cách của 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; giải quyết những vấn đề đặt ra về tâm lí lứa tuổi 

thanh niên và người trưởng thành. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lí ngƣời 

                                                       16 tiết (3 LT, 3TL; 10TH) 

1. Bản chất tâm lý người.  

1.1. Tâm lý là gì? 

1.2. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH DV  biện chứng 

1.2.1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực và khách quan vào não thông qua chủ thể   

1.2.2. Tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử  

2. Các quy luật hình thành và phát triển tâm lý  

2.1. QL về mối quan hệ giữa điều kiện sinh học và sự hình thành, phát triển tâm lý. 

2.2. QL về mối quan hệ giữa nền văn hóa xã hội và sự hình thành, phát triển tâm lý  

2.3. QL về mối quan hệ giữa giáo dục và sự hình thành, phát triển tâm lý   

2.4. QL về mối quan hệ giữa hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý  

2.5. Quy luật về sự phát triển không đồng đều. 

2.6. Quy luật  toàn vẹn của sự phát triển tâm lý.    

2.7. Quy luật  mền dẻo và khả năng bù trừ    

Chƣơng 2. Đ c điểm tâm lí lứa tuổi thanh niên - sinh viên    16 tiết (3 LT, 3TL; 10TH) 

1. Quan niệm về tuổi thanh niên - sinh viên 

1.1. Về mặt sinh lý 

1.2. Về mặt tâm lý 

1.3. Về mặt xã hội 

2. Các hoạt động cơ bản của sinh viên 

2.1. Hoạt động học tập 

2.1.1. Khái niệm hoạt động học tập của sinh viên 

2.1.2. Đặc điểm chung của hoạt động học tập ở sinh viên  
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2.1.3. Vấn đề động cơ học tập của sinh viên 

2.1.4. Các quá trình nhận thức diễn ra trong hoạt động học tập 

2.1.5. Quan hệ giữa HĐ HT của SV và phương pháp giảng dạy của giáo viên 

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

2.3. Hoạt động chính trị- xã hội       

3. Những  đặc điểm nhân cách cơ bản của thanh niên - sinh viên 

3.1. Khái niệm 

3.2. Sự phát triển tự ý thức của thanh niên - sinh viên  

3.3. Sự phát triển xu hướng nhân cách của thanh niên - sinh viên 

3.4. Lĩnh vực tình cảm của thanh niên - sinh viên 

3.3.1. Tình bạn của thanh niên - Sinh viên 

3.3.2. Tình yêu của thanh niên - Sinh viên 

3.5. Đặc điểm các kiểu nhân cách sinh viên 

Chƣơng 3. Cơ sở tâm lí học của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học  

                                                                       18 tiết (4LT, 4TL; 10TH) 

1. Một số vấn đề chung về hoạt động dạy học đại học 

1.1. Khái niệm 

1.2. Vấn đề tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên 

1.3. Đặc điểm cá nhân của sinh viên và vấn đề dạy học ở trường đại học. 

1.3.1. Một số đặc điểm cá nhân của sinh viên 

1.3.2. Lựa chọn phương pháp dạy - học phù hợp với đặc điểm cá nhân SV 

2. Đặc điểm lao động sư phạm đại học và những yêu cầu về nhân cách của người 

giảng viên đại học  

2.1. Đặc điểm lao động sư phạm đại học 

2. Những yêu cầu về nhân cách của người giảng viên đại học 

2.1. Các phẩm chất của người giảng viên đại học 

2.2. Các năng lực của người giảng viên đại học 

3. Những vấn đề về giao tiếp sư phạm ở trường đại học 

3.1. Khái quát chung về tâm lý học giao tiếp sư phạm  

3.2. Đặc điểm giao tiếp sư phạm ở trường đại học 

3.3. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm  

3.4. Phong cách giao tiếp sư phạm. 

 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  
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7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học:   

- Số bài kiểm tra học trình: 1 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

 

9. Tài liệu tham khảo 

1.Nguyễn Thạc, Hoàng Anh. Tâm lý học sư phạm đại học. NXB ĐHSP 2012.  

2. Nguyễn Quang Uẩn. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP 2014. 

3. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB Đại học sư phạm 2006. 

4. Hoàng Anh. Giao tiếp sư phạm. NXB ĐHQG. Hà nội. 2012  

5. Trần Trọng Thủy. Bài tập thực hành tâm lý học. NXB ĐHQG. Hà Nội 2010. 
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3. LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC 

Số tín chỉ: 03 (30LT; 30TL; 90 TH) 

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học - Khoa TL-GD 

 

1. Mô tả học phần: Học phần gồm các nội dung về: Những vấn đề cơ bản của quá trình 

dạy học đại học, mục tiêu dạy học đại học, quy luật dạy học đại học, hệ thống các 

nguyên tắc dạy học đại học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học; nội dung 

dạy học đại học; Nhiệm vụ và chức năng của giảng viên  đại học; các kỹ năng dạy học 

đại học cơ bản. 

2. Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần về kiến thức nắm được cơ bản về lý luận dạy 

học, việc tổ chức các hoạt động dạy học; Nhiệm vụ và chức năng của người giảng viên 

đại học. Trên cơ sở nắm vững lý luận, giúp người học biết vận dụng những kiến thức để 

rèn luyện và hình thành các kỹ năng cơ bản của người giảng viên trong dạy học ở đại 

học, kỹ năng sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bộ môn ở 

trường đại học. Xác định thái độ học tập đúng đắn giúp người học chủ động trong việc tổ 

chức hoạt động học tập của bản thân. Góp phần hình thành đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong sư phạm mẫu mực của người giảng viên.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Lý luận dạy học đại học là một khoa học       16 tiết (3 LT, 3 TL; 10TH) 

1. Đối tượng và nhiệm vụ của lý luận dạy học đại học  

1.1. Mục tiêu giáo dục đại học  

1.2.  Đối tượng nghiên cứu của lý luận dạy học đại học  

1.3. Nhiệm vụ của lý luận dạy học đại học 

2. Mối quan hệ giữa lý luận dạy học đại học với các khoa học khác 

2.1. Triết học. 

2.2. Xã hội học. 

2.3. Tâm lý học, sinh lý học. 

2.4. Điều khiển học. 

2.5. Lôgic học 

2.6. Toán học. 

3. Phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học đại học  

Chƣơng 2. Những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học đại học 

50 tiết (10 LT, 10 TL, 30 TH) 

1. Khái niệm về quá trình dạy học đại học 

    1.1.Qúa trình dạy học đại học là hoạt động tương tác của giảng viên và SV 

 1.2. Qúa trình dạy học đại học với tư cách là một hệ thống  

2. Bản chất của quá trình dạy học đại học 

3. Quy luật cơ bản của quá trình dạy học đại học 

4. Các nhiệm vụ của quá trình dạy học. 

5. Lô gic và động lực của quá trình dạy học đại học. 



 23 

Chƣơng 3. Những nguyên tắc và nội dung dạy học đại học 34 tiết (7 LT, 7 TL, 20TH) 

1. Nguyên tắc dạy học đại học. 

1.1. Khái niệm  nguyên tắc dạy học. 

1.2. Hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học    

2. Nội dung dạy học ở đại học 

2.1. Khái niệm chung về nội dung dạy học.  

2.2. Cấu trúc của nội dung dạy học. 

2.3. Phương hướng đổi mới và hoàn thiện nội dung dạy học đại học. 

Chƣơng 4. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học   

50 tiết (10 LT, 10TL, 30 TH)  

1. Phương pháp dạy học đại học. 

1.1. Khái niệm phương pháp dạy học. 

1.2. Hệ thống các phương pháp dạy học đại học. 

1.3. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học. 

2. Hình thức tổ chức dạy học đại học 

    2.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học ở đại học 

    2.2. Hệ thống các hình thức tổ chức dạy học ở đại học. 

3. Lập kế hoạch dạy học. 

4. Các kĩ thuật dạy học ở đại học nhằm tích cực hoá hoạt động của sinh viên 

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Số bài kiểm tra học trình: 3 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức. Lý luận dạy học đại học. NXB ĐHSP. Hà Nội  2004. 

2. Phạm Viết vượng. Giáo dục học đại học. NXB GD. Hà Nội  

3. Hà Thế Ngữ-Đặng Vũ Hoạt. Giáo dục học tập I (1986), tập II (1987). NXBGD 

4. Phạm Viết Vượng. Bài tập Giáo dục học. NXB ĐHSP. Hà Nội 2008. 



 24 

4. PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH  

VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

Số tín chỉ: 02 (18; 19; 20)   

Đơn vị phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học-Khoa TLGD 

 

1. Mô tả học phần:  Học phần bao gồm các nội dung: Khái niệm chương trình đào tạo; 

Cấu trúc, nội dung chương trình; Phát triển chương trình; Phân cấp quản lí chương trình; 

Tổ chức quá trình đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học; Vai trò của giảng viên trong cơ 

sở giáo dục đại học với việc phát triển chương trình đào tạo và chương trình môn học. 

2. Mục tiêu học phần: Học xong học phần, người học nắm vững khái niệm chương 

trình, chương trình đào tạo; hiểu và phân tích được cấu trúc, nội dung chương trình; hình 

thành và phát triển năng lực xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và có ý thức thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; nắm vững quy định phân cấp 

quản lý chương trình; nắm vững các quy chế đào tạo; so sánh và rút ra được những điểm 

khác nhau của mỗi quy chế và thực hiện quy chế trong khâu tổ chức quá trình đào tạo tại 

cơ sở đào tạo đang công tác; biết hiện thực hóa chương trình đào tạo ngành thành chương 

trình môn học bản thân mình được phân công đảm nhận và tổ chức dạy học.   

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Chƣơng 1. Khái niệm chƣơng trình và một số khái niệm liên quan   08 tiết (4 LT; 5TL) 

1.1. Chương trình giáo dục (Curriculum) 

1.1.1. Những cách hiểu khác nhau về chương trình giáo dục xuất phát từ những cách tiếp 

cận khác nhau về giáo dục 

1.1.2. Chương trình giáo dục đại học (chương trình đào tạo) theo Luật Giáo dục 2005 và 

Quy chế 43 

1.2. Khung chương trình (Curriculum Framework) 

1.2.1. Định nghĩa 

1.2.2. Bản chất, ý nghĩa của Khung chương trình 

1.2.2. Phân tích một số ví dụ về Khung chương trình 

1.3. Chương trình khung (Curriculum Standad) 

1.3.1. Định nghĩa 

1.2.2. Bản chất, ý nghĩa của Chương trình khung 

1.2.2. Phân tích một số ví dụ về Chương trình khung 

1.4. Ngành và chuyên ngành đào tạo 

1.4.1. Ngành đào tạo 

1.4.2. Chuyên ngành đào tạo 

1.4.3. Phân biệt tên ngành với tên chương trình đào tạo 

Chƣơng 2.  Cấu trúc, nội dung chƣơng trình đào tạo      08 tiết (04 LT; 04TL; 02 TH) 

2.1. Khái niệm cấu trúc 
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2.2. Sự khác biệt về cấu trúc chương trình GDĐH trước và sau 1993 

2.2.1. Trước 1993 

2.1.2. Sau tháng 12/1993 

2.3. Cấu trúc (kiểu mềm dẻo) của chương trình giáo dục ở các trình độ ĐH, CĐ 

2.4. Tính phụ thuộc của cấu trúc chương trình GDĐH 

2.4.1. Cấu trúc chương trình GDĐH phụ thuộc cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 

2.4.2. Cấu trúc chương trình GDĐH phụ thuộc trình độ đào tạo 

2.5. Thể hiện chương trình GDĐH, chương trình môn học (học phần) 

2.4.1. Thể hiện chương trình đào tạo 

2.4.2. Thể hiện chương trình môn học (Đề cương chi tiết học phần) 

2.6. Tiêu chí kiểm định chương trình 

Chƣơng 3. Phát triển chƣơng trình đào tạo           14 tiết (5 LT, 5TL; 10TH) 

3.1. Xác định mục tiêu GDĐH 

3.2. Phân biệt mục tiêu đào tạo với mục đích đào tạo 

3.3. Các thành tố của mục tiêu đào tạo 

3.4. Phân biệt mục tiêu đào tạo đại học và cao đẳng 

3.5. Mục tiêu đào tạo phụ thuộc loại văn bằng tốt nghiệp (hai hệ thống văn bằng) 

3.5.1. Theo trình độ đào tạo (Degrees)    

3.5.2. Theo nghề nghiệp đào tạo (Diplomas)  

3.6. Hai quan điểm trong thiết kế chương trình (rộng hay hẹp) 

3.7. Xây dựng, phát triển chương trình theo hướng phát triển năng lực (Thông tư 07) 

3.8. Vai trò của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học với việc phát triển chương trình 

đào tạo, chương trình môn học 

Chƣơng 4.  Phân cấp quản lý chƣơng trình và tổ chức quá trình đào tạo 

                                                                        12 tiết (04 LT, 05TL; 08TH) 

4.1. Phân cấp quản lý chương trình GDDH 

4.2. Tổ chức quá trình đào tạo 

4.3.1. Các hình thức, biện pháp giáo dục-đào tạo 

4.3.2. Các điều kiện cần để tổ chức quá trình đào tạo 

4.3.3. Các phương thức tổ chức đào tạo 

4.3.4. Tổ chức đào tạo theo yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp(Theo yêu cầu Hồ sơ năng lực). 

 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải dự học ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết 

thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và 

thi kết thúc học phần hoặc hoàn thành bài tiểu luận. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình; Thảo luận nhóm; Thực hành theo nhóm hoặc 

thực hành cá nhân. 
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6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn 

học viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần, giảng viên bố trí ít nhất 1 

buổi để giải đáp những câu hỏi, vướng mắc hoặc những đề xuất của học viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư 

viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học:  

- Số bài kiểm tra học trình: 2 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1) Luật Giáo dục 2010 

2) Luật Giáo dục đại học 2015 

3) Nghị quyết 29 TW 

4) Phan Tuấn Nhựt (2010) - Phát triển chương trình đào tạo các ngành kĩ thuật. 

5) Quy chế 25, 36   

6) Quy chế 43 (Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ) 

7) Thông tư 57 về sửa đổi, bổ sung Quy chế 43 

8) Thông tư 07 về xây dựng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực 
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5. ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

 Số tín chỉ: 2 (15; 30; 60)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Mô tả học phần: Học phần bao gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đánh giá 

và kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học; Đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên; Quản lí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học; Kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Kiểm định chất lượng chương trình. 

2. Mục tiêu học phần: Trang bị cho người học những lí luận về phương pháp đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên và những hiểu biết cơ bản về hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ sở giáo dục đại học. 

Kiến thức:  

- Hiểu biết sâu lí luận về phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hiểu 

biết cơ bản về hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ 

sở giáo dục đại học; phân biệt được đặc trưng trong các cấp độ quản lý chất lượng giáo 

dục đại học và mối quan hệ giữa chúng;  

- Vận dụng lý luận, kiến thức mới trong đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

và quản lý chất lượng trong nhà trường, bộ môn; 

- Vận dụng khoa học đánh giá trong tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, chất 

lượng giáo dục chương trình đào tạo, công tác quản lý chất lượng giáo dục tại bộ 

môn/khoa. 

Kỹ năng: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả người học 

theo hướng phát huy năng lực người; phân tích và phân nhóm được các công cụ, hình 

thức và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập phù hợp với nội dung, phương pháp dạy học bộ 

môn; 

- Đánh giá được sự phù hợp của các thông tin minh chứng trong quá trình đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học, đánh giá được sự phù hợp, độ tin cậy và tính giá trị của các 

công cụ kiểm tra- đo lường trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên… 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về đánh giá và kiểm định chất lƣợng giáo dục 

trong cơ sở giáo dục đại học    28 tiết (5LT; 8TL; 16TH) 

1.1. Khái niệm đánh giá  

1.1.1. Kiểm tra, đánh giá 

1.1.2. Các loại đánh giá 

1.2. Những yêu cầu sư phạm cần tuân thủ khi đánh giá kết quả học tập  

1.3. Những nguyên tắc để đánh giá kết quả học tập  

1.4. Mục đích của việc kiểm tra-đánh giá 

1.5. Ý nghĩa của việc kiểm tra-đánh giá 
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1.6. Vai trò của kiểm tra-đánh giá trong dạy học hiện nay 

1.7. Cơ sở đánh giá kết quả học tập  

1.7.1. Mục tiêu  

1.7.2. Mục tiêu môn học và mục đích học tập 

1.8. Quy trình của việc đánh giá kết quả học tập 

1.8.1. Đo, lượng giá, đánh giá, ra quyết định 

1.8.2. Xác định mục tiêu đánh giá để xây dựng bộ câu hỏi 

1.8.3. Thu thập số liệu  

1.8.4. Tổ chức, sắp xếp và phân loại số liệu, phân tích số liệu 

1.8.5. Báo cáo kết quả, rút ra kết luận cần thiết. 

1.9. Đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD trường, CLGD chương 

trình). 

1.9.1. Quan niệm về chất lượng 

1.9.2. Đánh giá bài giảng, môn học, việc dạy và học 

1.9.3. Đảm bảo chất lượng 

1.9.4. Kiểm định chất lượng  

Chƣơng 2. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên  21 tiết (3LT; 6TL; 12TH) 

2.1. Mục tiêu dạy học 

2.2. Phương pháp và quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường đại 

học/cao đẳng 

2.2.1. Quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

2.2.2. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập (Quan sát, Viết, Vấn đáp,…) 

2.3. Công cụ và kỹ thuật đánh giá  

2.3.1. Các công cụ trong đánh giá kết quả học tập 

2.3.2. Kỹ thuật soạn thảo, xử lý các bộ công cụ 

Chƣơng 3. Quản lí và đảm bảo chất lƣợng đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học 

21 tiết (3LT; 6TL; 12TH) 

3.1. Quy trình và chu kỳ kiểm định CL trường ĐH, CĐ và TCCN (QĐ số 

76/2007/QĐ-BGDĐT 14/12/2007);  

3.2. Chu kỳ và quy trình KĐCL chương trình giáo dục (QĐ 29 /2008/QĐ-BGDĐT, 

ngày 06/6/2008);  

3.3. Hệ thống đảm bảo chất lượng trường Đại học Hồng Đức/trường ĐH.../trường 

CĐ.... 

Chƣơng 4. Kiểm định chất lƣợng cơ sở giáo dục đại học 14 tiết (2LT; 4TL; 8TH) 

4.1. Tiêu chuẩn đánh giá CL trường ĐH (QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007); 

văn bản hợp nhất;...  

4.2. Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Hồng Đức,...../Trường CĐ.... 

Chƣơng 5. Kiểm định chất lƣợng chƣơng trình  21 tiết (3LT; 6TL; 12TH) 

5.1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (417/QĐ-ĐHHĐ và các 

QĐ của Bộ GD&ĐT: Đánh giá chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học/cao đẳng 
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5.2. Tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo. 

 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học:   

- Số bài kiểm tra học trình: 2 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo: 

9.1. Lâm Quang Thiệp …- Giáo dục học đại học - ĐH Quốc gia Hà Nội, 2003. 

9.2 Trần Thị Tuyết Oanh….- Đánh giá trong giáo dục đại học – ĐHSP Hà Nội, 2010. 

9.3. Robert J. Marzano…- Các PP dạy học hiệu quả - NXB GD, Hà Nội, 2005. 

9.4. Nguyễn Hữu Châu…- Sách trợ giúp giảng viên CĐSP-NXB ĐHSP, Hà Nội, 2007. 

9.5. Hướng dẫn Dạy và Học trong Giáo dục đại học (Guide to Teaching and Learning in 

Higher Education- Pai Obanya, Juma Shabani, Peter Okebukola- http://www.breda-

guide.tripod.com); Nhóm tác giả Hoàng Ngọc Vinh biên dịch. 

9.6. Các văn bản pháp lý 

- Luật Giáo dục (2005) số 38/2005/QH11 

- Luật Giáo dục Đại học (2012) số 08/2012/QH13 

- Điều lệ trường đại học - Số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014 

- Điều lệ trường cao đẳng - Số 01/2015/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 01 năm 2015. 

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học giai đoạn 2006 – 2020. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo. 

9.7. Các nghiên cứu đổi mới về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm định chất lượng 

giáo dục 

- Đánh giá và đo lường kết quả học tập; Trần Thị Tuyết Oanh; Đại học Sư phạm 

- Đánh giá thực kết quả học tập trong giáo dục đại học và ĐT nguồn nhân lực 

(GS.Nguyễn Đức Chính - ĐH quốc gia Hà Nội 

- Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực  

http://www.breda-guide.tripod.com/
http://www.breda-guide.tripod.com/
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Giao-duc-2005-38-2005-QH11-vb2636.aspx
http://luatkhaiphong.com/Van-ban-phap-luat/Luat-Giao-duc-dai-hoc-so-08/2012/QH13-6640.html
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(PGS.TS. Nguyên Công Khanh – ĐHSP Hà Nội) 

- Đề án "Xây dựng và Phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011- 2020 " theo Quyết định số 4138/ 

QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo. 

- Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư 

viện câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ 

thông.   

- Các giáo trình Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn.                               

9.8. Quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 

25 /2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006) 

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007) 

- Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 

55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và TT số: 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015) 

- Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (Ban hành theo Quyết định 

số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001) 

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007) 

- Các quy định của nhà trường ĐH, CĐ cụ thể hóa quy chế đào tạo (quan tâm đến các 

quy định của trường học viên công tác). 

9.9. Danh mục các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng; 

kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo các bậc, ngành. 

Ngày ban 

hành 
Số văn bản Đơn vị Nội dung 

 08/9/2015 
73/2015/NĐ-

CP 

Thủ tướng 

CP 

Nghị định Quy định về phân tầng và xếp hạng 

các cơ sở giáo dục đại học 

16/4/2015 
07/2015/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

dục đại học 

18/7/2014 
23/2014/TT-

BGDĐT   

Bộ 

GD&ĐT 

Thông tư ban hành quy định về đào tạo chất 

lượng cao trình độ đại học 

4/3/2014 
06/VBHN-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục trường đại học (hợp nhất Quyết định số 

65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 

37/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT) 

4/3/2014 
08 /VBHN-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục trường cao đẳng (hợp nhất Quyết định số 

65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 

37/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT) 

12/12/2013 
5859/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quyết định giao cho ĐHQG HCM nhiệm vụ đào 

tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo 

dục ĐH và TCCN 
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12/12/2013 
5858/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quyết định giao cho ĐHQG HN  nhiệm vụ đào 

tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo 

dục ĐH và TCCN 

29/11/2013 
38/2013/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và 

trung cấp chuyên nghiệp 

22/11/2013 
5570/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh 

8/10/2013 
7324/BGDĐT-

NGCBQLGD 

Cục 

NGCBQL

GD 

Công văn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên.  

5/9/2013 
3568/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Kiểm 

định chất lượng giáo dục-ĐHQG Hà Nội 

27/5/2013 
3516/BGDĐT-

VP 

Văn 

phòng Bộ 

GD&Đt 

Công văn về Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực 

công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao 

đẳng năm học 2012-2013 

23/5/2013 
527/KTKĐCL

GD-KĐĐH 

Cục 

KTKĐCL

GD 

Công văn về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí 

đánh giá chất lượng trường đại học. 

14/5/2013 
18/2013/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Chương trình đào tạo kiểm định viên chất lượng 

giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

9/5/2013 
462/KTKĐCL

GD-KĐĐH 

Cục 

KTKĐCL

GD 

Công văn hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

12/4/2013 
2435/BGDĐT-

GDĐH 

Bộ 

GD&ĐT 

Công văn số 2435/BGDĐT-GDĐH về rà soát 

chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình. 

5/3/2013 
1398/BGDĐT-

KTKĐCLGD 

Cục 

KTKĐCL

GD 

Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo và 

kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ, 

TCCN năm 2013. 

28/12/2012 
62/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo 

dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp.  

28/12/2012 
61/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm 

vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục. 

28/12/2012 
60/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về kiểm định viên kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

30/10/2012 
37/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 

30/10/2012 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục trường đại học. 

19/4/2012 
2361 

/BGDĐT-VP 

Văn 

phòng Bộ 

GD&ĐT 

Công văn về Quy định tiêu chuẩn đánh giá và 

cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở 

giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012. 

30/3/2011 
1743 

/BGDĐT-VP 

Văn 

phòng Bộ 

GD&ĐT 

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các 

lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại 

học, cao đẳng năm học 2010-2011. 
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20/9/2010 
4138/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định 

chất lượng giáo dục đối với GDĐH và TCCN 

giai đoạn 2011-2020 

20/5/2010 
2754/BGDĐT- 

NGCBQLGD 

Cục 

NGCBQL

GD 

Công văn hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

22/4/2010 
2196/BGDĐT-

GDĐH 

Bộ 

GD&ĐT 

CV số 2196 /BGDĐT-GDĐH hướng dẫn xây 

dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

30/3/2010 
1604/BGDĐT-

VP 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các 

lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại 

học, cao đẳng 

7/5/2009 
09/2009/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy chế thực hiện công khai, đối với cơ sở giáo 

dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

9/6/2008 
564/KTKĐCL

GD 

Cục 

KTKĐCL

GD 

Công văn hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, 

CĐ, TCCN. 

6/6/2008 
560/KTKĐCL

GD 

Cục 

KTKĐCL

GD 

Công văn hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá 

chất lượng trường đại học. 

5/8/2008 
46/2008/CT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục 

14/12/2007 
76/2007/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về quy trình và chu trình kiểm định 

chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp. 

1/11/2007 
65/2007/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục trường đại học. (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí). 

Một số Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo 

14/3/2016 
04/2016/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 

2/10/2014 
33/2011/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT điều dưỡng trình độ ĐH CĐ 

12/12/2012 
49/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo GV THPT trình độ Đại học 

06/6/2011 
23/2011/TT-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

giáo dục SP kỹ thuật công nghiệp trình độ ĐH 

30/11/2007 
72/2007/QĐ-

BGDĐT 

Bộ 

GD&ĐT 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình 

độ cao đẳng 

9.10. Các Báo cáo tự đánh giá CLGD trường/chương trình đào tạo của các trường (Quan 

tâm báo cáo của đơn vị học viên công tác). 
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6. SỬ DỤNG PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT  

VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC 

 

 Số tín chỉ: 1 (10; 10; 30)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận về 

phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học; kỹ năng sử dụng các loại phương tiện 

kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong dạy học, đặc biệt hiểu được tính năng của các các 

phần mềm, ứng dụng các phần mềm xây dựng bài giảng trong dạy học, có khả năng khai 

thác các công cụ web giúp thiết kế bài giảng đa phương tiện..  

3. Mục tiêu học phần: Trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về 

phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ở cơ sở giáo dục đại học. 

Về kiến thức  

- Hiểu được cơ sở lý luận của việc sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong 

dạy học;  

- Liệt kê và đánh giá được các quan điểm về công nghệ dạy học và tích hợp phương 

tiện công nghệ trong dạy học; 

- Hiểu được các đặc trưng cơ bản, cấu trúc, tiêu chí đánh giá một bài giảng 

multimedia;  

- Phân tích nguyên lý vận hành, tính năng sử dụng một số phương tiện dạy học hiện 

đại.  

Về kỹ năng  

- Kỹ năng xây dựng hệ mục tiêu trong dạy học (môn, chương, bài), thiết kế chương 

trình, giáo án dạy học; thiết kế bài dạy có tích hợp các yếu tố công nghệ, phương tiện 

hiện đại ; 

- Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin bằng các phương tiện công nghệ; 

- Kỹ năng vận hành thành thạo một số phương tiện dạy học hiện đại; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng multimedia. 

3. Nội dung chi tiết học phần  

 

Chƣơng 1. Phƣơng tiện kỹ thuật và công nghệ dạy học đại học   

25 tiết (5LT; 5TL; 15TH) 

1.1. Các nhân tố và chức năng của từng nhân tố trong cấu trúc hoạt động Dạy học 

Đại học   

1.2. Phương tiện kỹ thuật dạy học và công nghệ dạy học  

- Phương tiện kỹ thuật dạy học  

- Công nghệ dạy học  

1.3. Vai trò của PTKT và CN trong dạy học đại học  

1.4. Yêu cầu đối với GV để sử dụng PTKT và CN trong dạy học hiệu quả  

kIEM%20TRA.ppt
Liên%20kết%20chương%201/Thanh%20to%20cua%20QTDH.ppt
Liên%20kết%20chương%201/Thanh%20to%20cua%20QTDH.ppt
Liên%20kết%20chương%201/Thanh%20to%20cua%20QTDH.ppt
Liên%20kết%20chương%201/Thanh%20to%20cua%20QTDH.ppt
trao%20doi.pptx
trao%20doi.pptx
trao%20doi.pptx
trao%20doi.pptx
PTKTDH.ppt.ppt
PTKTDH.ppt.ppt
PTKTDH.ppt.ppt
PTKTDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
CNDH.ppt.ppt
vai%20tro.ppt.ppt
vai%20tro.ppt.ppt
vai%20tro.ppt.ppt
vai%20tro.ppt.ppt
Liên%20kết%20chương%201/yeu%20cau.pptx
lien%20ket%203.2016/su%20dung%20PT%20hieu%20qua.pptx


 34 

1.5. Tiêu chí của việc sử dụng PTKT và CN trong dạy học  

Chƣơng 2. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học đại học   

25 tiết (5LT; 5TL; 15TH) 

2.1. Ứng dụng CNTT trong dạy học  

2.2. Sử dụng PM Powerpoint trong thiết kế bài giảng  

- Giới thiệu PM Powerpoint  

- Một số kỹ thuật cơ bản với PM Powerpoint  

- Qui trình thiết kế bài giảng với PM Powerpoint .  

2.3. Một số PM hỗ trợ thiết kế bài giảng  

2.4. Yêu cầu đối với GV trong sử dụng PM Powerpoint  để thiết kế bài giảng  

 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học:  

- Số bài kiểm tra học trình: 1 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo: 

1. Tô Xuân Giáp, Phương tiện dạy học, NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 

1992 

2. Đỗ Huân, Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy học, NXBĐHQG,  Hà Nội, 2001 

3. Lưu Xuân Mới, Lý luận dạy học đại học, NXB Giáo dục, 2000 

4. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức, Lý luận dạy học đại học, NXB ĐHQG, 1996 

5. Đỗ Duy Việt, Hướng dẫn sử dụng Microsoft PowerPoint 

6. Bộ giáo dục và đào tạo, Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực 

7. Sử dụng CNTT trong dạy và học, NXB Giáo dục (không có tác giả) 

8. Http//www.dayhoc.net 

9. Http//www.violet.vn 

tieu%20chi.ppt
tieu%20chi.ppt
tieu%20chi.ppt
tieu%20chi.ppt
ung%20dung.ppt.ppt
ung%20dung.ppt.ppt
ung%20dung.ppt.ppt
ung%20dung.ppt.ppt
gioi%20thieu.ppt
gioi%20thieu.ppt
gioi%20thieu.ppt
gioi%20thieu.ppt
ky%20thuat.ppt.ppt
ky%20thuat.ppt.ppt
ky%20thuat.ppt.ppt
ky%20thuat.ppt.ppt
qui%20trinh.pptx
qui%20trinh.pptx
qui%20trinh.pptx
Bai_giang_PPCNDH.ppt
Bai_giang_PPCNDH.ppt
Bai_giang_PPCNDH.ppt
Bai_giang_PPCNDH.ppt
cuong.pptx
cuong.pptx
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7. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG 

 

 Số tín chỉ: 02 (15LT; 30TL; 60 TH) 

  Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Mô tả học phần: Học phần trình bày khái quát những tri thức khoa học cơ bản, hiện 

đại về tâm lý học, bao gồm: Những vấn đề chung của Tâm lí học; Nhận thức, tình cảm, ý 

chí của con người; Tâm lí học lứa tuổi, Tâm lí học sư phạm; Ứng dụng những kiến thức 

của Tâm lí học đại cương vào lĩnh vực dạy học và giáo dục học sinh, sinh viên. 

2. Mục tiêu học phần: Học phần ình tâm lí, thuộc tính tâm lí con người và ứng dụng của 

nó trong dạy học, giáo dục, trong đời sống hằng ngày. Hình thành các kĩ năng nhận biết 

về đặc điểm tâm lí con người nói chung và đặc điểm tâm lí cá nhân nói riêng, có thái độ 

ứng xử phù hợp với đối tượng giáo dục. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung của Tâm lí học                23 tiết (5LT, 8TL; 10TH) 

1. Đối tượng và pháp nghiên cứu của Tâm lý học  

1.1. Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học. 

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học  

2. Bản chất, chức năng hiện tượng tâm lý người.  

2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý người. 

2.2.  Chức năng hiện tượng tâm lý.  

3. Nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học  

3.1. Nguyên tắc nghiên cứu của Tâm lý học  

3.2. Phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học  

Chƣơng 2. Nhận thức, tình cảm, ý chí của con ngƣời          23 tiết (5LT, 8TL; 10TH) 

1. Nhận thức 

1.1. Nhận thức cảm tính 

1.1.1. Cảm giác 

1.1.2. Tri giác 

1.2. Nhận thức lý tính 

1.2.1. Tư duy 

1.2.2. Tưởng tượng 

2. Tình cảm 

2.1. Khái niệm tình cảm. 

2.2. Đặc điểm tình cảm. 

2.3. Mối quan hệ giữa xúc cảm- tình cảm.  

2.4. Vai trò của tình cảm. 

2.5. Các qui luật của đời sống tình cảm. 

3. Ý chí.   
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3.1. Ý chí là gì? Các phẩm chí của ý chí. 

3.2. Hành động ý chí. 

3.3. Hành động tự động hóa.  

Chƣơng 3. Tâm lí học lứa tuổi, Tâm lí học giáo dục        23 tiết (5LT, 8TL; 10TH) 

1. Tâm lí học lứa tuổi  

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của TLH lứa tuổi  

1.1.1. Đối tượng của TLH lứa tuổi  

1.1.2. Nhiệm vụ của và TLH lứa tuổi 

1.2. Lý luận về sự phát triển tâm lý  

1.2.1. Quan niệm về trẻ em. 

1.2.2. Quan niệm về sự phát triển tâm lý  

1.2.2.1. Các quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lý. 

1.2.2.2. Quan điểm TLH DVBC về sự phát triển tâm lý. 

1.3. Qui luật chung của sự phát triển tâm lý  

1.3.1.Tính không đồng đều của sự phát triển tâm lý 

1.3.2. Tính toàn vẹn của sự phát triển tâm lý.    

1.3.3. Tính mền dẻo và khả năng bù trừ  

1.3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em 

1.3.1. Khái niệm về giai đoạn phát triển tâm lý. 

1.3.2. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý cá nhân 

2. Tâm lí học giáo dục 

2.1. Đạo đức và hành vi đạo đức  

2.1.1. Khái niệm đạo đức 

2.1.2. Hành vi đạo đức 

2.1.2.1. Khái niệm 

2.1.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức. 

2.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 

2.2.1. Tri thức và niềm tin đạo đức 

2.2.2. Động cơ và tình cảm đạo đức 

2.2.3. Ý chí và thói quen đạo đức 

2.3. Con đường giáo dục đạo đức cho sinh viên 

2.3.1. Tổ chức giáo dục của nhà trường. 

2.3.2. Giáo dục đạo đức trong tập thể lớp sinh viên 

2.3.3.Giáo dục đạo đức trong gia đình 

2.3.4. Sự tự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi sinh viên. 

Chƣơng 4. Ứng dụng những kiến thức của Tâm lí học đại cƣơng vào l nh vực dạy 

học và giáo dục học sinh, sinh viên.                                36 tiết (0LT, 6TL; 30TH) 

1. Ứng dụng những kiến thức của Tâm lí học đại cương vào lĩnh vực dạy học 

2. Ứng dụng những kiến thức của Tâm lí học đại cương vào lĩnh vực dạy học và giáo 

dục học sinh, sinh viên. 
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4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn:Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học:  

- Số bài kiểm tra học trình: 1 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo: 

  1. Nguyễn Quang Uẩn. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP 2014. 

  2. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB Đại học sư phạm 2006. 

  3. Bùi Văn Huệ: Giáo trình Tâm lý học. NXB Đại học Quốc gia 2010. 

  4. Trần Trọng Thủy. Tâm lý học. NXB Giáo dục. 2008. 

  5. Nguyễn Quang Uẩn. Tâm lý học đại cương. NXB Giáo dục 1997.  

  6. Trần Trọng Thủy. Bài tập thực hành tâm lý học. NXB ĐHQG. Hà nội 2010. 
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8. GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƢƠNG 

 Số tín chỉ: 3 (30 LT; 30 TL; 90 TH)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý-Giáo dục;  

1. Mô tả học phần: Học phần gồm hệ thống những lý luận cơ bản về giáo dục học đại 

cương, như: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu giáo dục học; các khái 

niệm của giáo dục học; vai trò của di truyền, môi trường, giáo dục và hoạt động cá nhân 

đối với sự hình thành, phát triển nhân cách; mục tiêu giáo dục Việt Nam và những nhiệm 

vụ giáo dục trong nhà trường; Người giảng viên ở trường cao đẳng, đại học bao gồm: 

Chức năng, nhiệm vu, đặc điểm và những yêu cầu đối với người giảng viên; những vấn 

đề cơ bản của lý luận dạy học như: Khái nịêm, bản chất, nguyên tăc, nôi dung DH, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học… ; những vấn đề cơ bản của lý luận giáo dục, 

như: Khái niệm, bản chất và đặc điểm QTGD, nguyên tắc và phương pháp giáo dục. 

Trên cơ sở đó học viên liên hệ với thực tiễn dạy học và giáo dục trong nhà trường PT, 

rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, xác định phương hướng 

rèn luyện các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của bản thân.  

2. Mục tiêu của học phần: 

* Về kiến thức: Trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về các khái niệm cơ bản 

của giáo dục học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách ; mục 

đích và nhiệm vụ giáo dục; Những vấn đề cơ bản về lý luận quá trình dạy học và lý luận  

giáo dục;  Chức năng, nhiệm vụ, và những yêu cầu của người giảng viên ở trường Đại 

học để từ đó vận dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp sau này. 

* Về kỹ năng:  Học viên liên hệ được với thực tiễn dạy học và giáo dục trong nhà trường, 

xử lý thành công các tình huống trong dạy học, hình thành một số kỹ năng cơ bản như: 

Kỹ năng lập kế hoạch, KN triển khai kế hoạch, KN kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt 

động…. 

3. Nội dung học phần  

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC 

Chƣơng 1. Giáo dục học là một khoa học  25 tiết (5 LT, 5 TL; 15 TH) 

1. Giáo dục là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người  

2.  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu giáo dục học  

 2.1. Đối tượng của giáo dục học 

2.2. Nhiệm vụ của giáo dục học 

2.3. Phương pháp nghiên cứu giáo dục học   

3.  Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học  

4. Hệ thống các khoa học về giáo dục và mối quan hệ của chúng với các khoa học khác  

Chƣơng 2. Giáo dục học và sự phát triển nhân cách    30 tiết (6 LT, 6 TL; 18 TH) 

1.Sự phát triển nhân cách của con người   

1.1.   Khái niệm con người, nhân cách  

1.2    Khái niệm về sự phát triển nhân cách 
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2.Vai trò của di truyền và môi trường trong sự phát triển nhân cách  

3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách  

3.1. Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách 

3.2. Vai trò của hoạt đông cá nhân đối với hình thành và phát triển nhân cách 

3.3. Giáo dục và các giai đoạn phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi 

Chƣơng 3. Mục đích và nhiệm vụ giáo dục  40 tiết (8 LT, 8 TL; 24 TH) 

1.Mục đích giáo dục  

1.1.Khái niệm mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục 

1.2.Mục tiêu giáo dục Việt Nam 

   1.2.1.Mục tiêu ở cấp độ tổng quát 

   1.2.2. Mục tiêu ở cấp độ hệ thống giáo dục 

   1.2.3. Mục tiêu ở cấp độ chuyên biệt 

2. Hệ thống giáo dục quốc dân  

2.1. Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 

2.2. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 

2.3. Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân 

3.Nguyên lý giáo dục 

3.1.Khái niệm về nguyên lý giáo dục 

3.2.Nội dung nguyên lý giáo dục 

3.3.Phương hướng quán triệt nguyên lý giáo dục 

4. Những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường  

4.1.Giáo dục đạo đức và ý thức công dân 

4.2.Giáo dục trí tuệ 

4.3.Giáo dục thể chất 

4.4.Giáo dục lao động và hướng nghiệp 

Chƣơng 4. Ngƣời giảng viên ở trƣờng đại học 20 tiết (6 LT, 6 TL; 18 TH) 

1. Chức năng, nhiệm vụ của người giảng viên ở trường Đại học  

2. Cấu trúc nhân cách nghề giảng viên 

3. Đặc điểm lao động sư phạm của người giảng viên 

4. Những kiểu nhân cách giảng viên. 

5. Những yêu cầu về nhân cách người giảng viên  ĐH  

6. Uy tín của người GV và con đường rèn luyện nhân cách người giảng viên 

PHẦN 2. LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC 

Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận dạy học     35 tiết (7 LT, 7 TL; 21 TH) 

1.  Quá trình dạy học  

1.1. Khái niệm quá trình dạy học  

1.2. Bản chất của quá trình dạy học 

1.3. Nhiệm vụ của quá trình dạy học 

2. Nguyên tắc dạy học  

 2.1. Khái niệm 
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 2. 2. Hệ thống các nguyên tắc dạy học 

3. Phương pháp dạy học  

3.1.  Khái quát về phương pháp dạy học  

3.2.  Hệ thống phương pháp dạy học 

3.3. Các PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 

3.4. Vấn đề đổi mới PPDH  

4. Các hình thức tổ chức dạy học  

4.1. Khái niệm  

4.2. Các hình thức tổ chức dạy học 

Chƣơng 2. Những vấn đề cơ bản về lý luận giáo dục    30 tiết (6 LT, 6 TL; 18 TH) 

1. Khái niệm của quá trình giáo dục  

2. Bản chất của quá trình giáo dục 

2.  Đặc điểm của quá trình giáo dục  

3.  Nguyên tắc giáo dục  

   3.1. Khái niệm 

   3.2. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục 

4. Phương pháp giáo dục 

   4.1.  Khái niệm 

   4.2. Hệ thống các phương pháp giáo dục 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần:  

- Số bài kiểm tra học trình: 3 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên). Giáo trình Giáo dục học. Tập 1,2. NXB ĐHSP, 2006. 

2. Phạm Viết Vượng. Giáo dục học. NXBĐHQG 2008 

3. Phạm Viết Vượng. Bài tập Giáo dục học. NXBĐHQGHN, 2008. 

4. Đỗ Thế Hưng. Tình huống dạy học môn GDH. NXB ĐHSP 2007 

5. Luật giáo dục 2010. 
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Chọn 1 trong 3 học phần 

9a. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 

Số tín chỉ: 02 (15 LT; 30TL,TH; 60 TH) 

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý-Giáo dục;  

1. Mô tả học phần: Học phần gồm hệ thống những lý luận cơ bản về phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học giáo dục. Các quan điểm trong NCKH giáo dục; Hệ thống các 

phương pháp NCKH và cách thức vận dụng chúng trong quá trình NCKH; Logic tiến 

hành một công trình NCKH gồm các bước: Xây dựng đề cương NC, lý do chọn đề tài, 

mục đích nghiên cứu, xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu, xây dựng giả thuyết 

khoa học, xác định nhiệm vụ nghiên cứu, xác định các phương pháp nghiên cứu, dàn ý 

nội dung công trình nghiên cứu; Giai đoạn thực hiện công trình nghiên cứu, danh mục tài 

liệu tham khảo và đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục. 

2 Mục tiêu học phần 

* Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức về 

- Hệ thống các quan điểm vận dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục; 

-  Hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Các giai đoạn tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

* Về kỹ năng: Hình thành những kỹ năng như lựa chọn các vấn đề cấp thiết  trong thực 

tiễn giáo dục làm đề tài và xây dựng một đề cương NCKH; Kỹ năng vận dụng các 

phương pháp trong nghiên cứu KHGD; nắm vững và thực hành thành thạo các bước của 

một đề tài NCKHGD; Kỹ năng nhận xét, đánh giá một đề tài NCKH.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Cơ sở phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục 

1. Khái niệm chung.  

2. Hệ thống các quan điểm trong NCKHGD 

2.1. Quan điểm hệ thống - cấu trúc.   

2.2. Quan điểm logic - lịch sử.   

2.3. Quan điểm thực tiễn.   

Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.   

2. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.   

2.1. Các phương pháp nghiên cứu tổng quát. 

2.1.1. Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết. 

2.1.2.Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

2.2.    Các phương pháp nghiên cứu cụ thể. 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu hệ thống giáo dục quốc dân. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu quá trình dạy học. 

22.3. Phương pháp nghiên cứu quá trình giáo dục. 

2.2.4.Phương pháp nghiên cứu quản lí giáo dục. 
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Chƣơng 3. Cấu trúc logic quá trình hoàn thành một công trình NCKH 

1. Giai đoạn chuẩn bị.  

1.1 . Xác định đề tài. 

1.2 . Xây dựng đề cương nghiên cứu 

1.3. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu. 

2. Giai đoạn thực hiện công trình nghiên cứu.  

1.1. Thu thập xử lí thông tin lí luận. 

1.2.    Thu thập xử lí thông tin thực tiễn. 

1.3.    Thực nghiệm khoa học. 

3. Giai đoạn hoàn thành công trình khoa học.   

3.1. Hoàn thiện văn bản công trình. 

3.2. Bảo vệ công trình. 

Chƣơng 4. Đánh giá một công trình NCKH 

1. Hiệu quả nghiên cứu. 

1.1. Hiệu quả khoa học.  

1.2. Hiệu quả xã hội. 

1.3. Hiệu quả kinh tế. 

2. Phương pháp đánh giá. 

2.1.   Thông qua hội đồng nghiệm thu. 

2.2.    Ứng dụng, vận dụng kết quả thử nghiệm trong thực tiễn. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần:  

- Số bài kiểm tra học trình: 2 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Viết Vượng. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. NXB Giáo dục, 1997. 

2. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB KH&KT, Hà Nội, 1997 

3. Phó Đức Hoà. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học. NXB ĐHSP 2007 

4. Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên). Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. 

NXB ĐHSP, 2006. 

5. http://www.edu.net.vn. 
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9b. GIAO TIẾP SƢ PHẠM 

 

Số tín chỉ: 2 (15 LT; 30 TL,TH; 60 TH)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về giao 

tiếp, giao tiếp sư phạm; nguyên tắc giao tiếp sư phạm; phương pháp và kĩ năng giao tiếp; 

thực hành giao tiếp sư phạm; một số đặc điểm phát triển nhu cầu giao tiếp của học sinh, 

sinh viên.  

2. Mục tiêu học phần 

- Giúp người học nắm vững các đặc điểm của giao tiếp sư phạm, đối tượng, nguyên 

tắc và phương pháp giao tiếp sư phạm để giao tiếp thành công và hiệu quả, hình thành kĩ 

năng ứng xử sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp. 

- Giúp cho học viên nắm được các nguyên tắc, phong cách giao tiếp sư phạm; giải 

quyết các tình huống sư phạm; rèn luyện cho học viên các kĩ năng giao tiếp sư phạm cần 

thiết. Trên cơ sở đó hình thành ở họ năng lực sư phạm của người giảng viên. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung về giao tiếp sƣ phạm  

16 tiết (10LT; 6 TL,TH; 26 TH) 

1. Giao tiếp sư phạm 

 1.1. Giao tiếp 

 1.2 Khái niệm về giao tiếp sư phạm.  

 1.2.1. Định nghĩa giao tiếp sư phạm. 

 1.2.2. Những đặc trưng của giao tiếp sư phạm 

1.2.3. Mục đích của giao tiếp sư phạm 

 1.3. Vai trò của giao tiếp sư phạm 

 1.4. Các giai đoạn của giao tiếp sư phạm 

 1.4.1. Giai đoạn mở đầu quá trình giao tiếp sư phạm 

 1.4.2. Giai đoạn diễn biến của quá trình giao tiếp sư phạm 

 1.4.3. Giai đoạn kết thúc của quá trình giao tiếp 

 1.5. Một số đặc điểm giao tiếp sư phạm của học sinh, sinh viên 

2. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

 2.1. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là gì 

 2.2. Một số nguyên tắc giao tiếp sư phạm cơ bản 

 2.2.1. Tính mô phạm trong giao tiếp   

 2.2.2. Nguyên tắc tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp  

2.2.3. Nguyên tắc có thiện ý trong giao tiếp 

2.2.4. Nguyên tắc đồng cảm trong giao tiếp 

3. Phong cách giao tiếp sư phạm 
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3.1. Khái niệm về phong cách giao tiếp sư phạm 

3.1.1. Phong cách  

3.1.2. Phong cách giao tiếp sư phạm 

 3.2. Các loại phong cách giao tiếp sư phạm 

3.2.1. Phong cách dân chủ 

3.2.2. Phong cách độc đoán 

3.2.3. Phong cách tự do  

4. Kĩ năng giao tiếp sư phạm 

4.1.Khái niệm về kỹ năng giao tiếp sư phạm 

4.1.1. Kỹ năng. 

4.1.2. Kĩ năng giao tiếp sư phạm 

4.2. Các nhóm kĩ năng giao tiếp 

 4.2.1. Nhóm kĩ năng định hướng giao tiếp 

4.2.2. Nhóm kỹ năng định vị 

4.2.3. Kĩ năng điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp 

Chƣơng 2. Thực hành kỹ năng giao tiếp sƣ phạm 

36 tiết (5LT; 24 TL,TH; 34 TH) 

1. Tự đánh giá khả năng giao tiếp. 

1.1 Đánh giá nhu cầu giao tiếp. 

1.2. Đánh giá khả năng giao tiếp. 

2. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp sư phạm. 

2.1 Rèn luyện kỹ năng định hướng GTSP. 

2.1.1.Kỹ năng định hướng trước khi tiếp xúc. 

2.1.2.Kỹ năng định hướng trong quá trình giao tiếp. 

2.2. Rèn luyện kỹ năng định vị 

2.3. Rèn luyện kỹ năng điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp. 

2.3.1. Kỹ năng điều khiển, điều chỉnh chủ thể giao tiếp. 

2.3.2. Kỹ năng điều khiển, điều chỉnh đối tượng giao tiếp. 

2.3.3. Rèn luyện kỹ năng sử dụng công cụ giao tiếp. 

3. Vận dụng tổng hợp các kỹ năng để giải quyết các tình huống sư phạm 

4. Xây dựng các tình huống sư phạm và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình 

huống. 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  
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7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần  

- Số bài kiểm tra học trình: 2 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Hoàng Anh (2000), Giao tiếp sư phạm, NXB Đại học sư phạm. 

2. Hoàng Anh- Đỗ Thị Châu (2008), 300 tình huống giao tiếp sư phạm, NXB Giáo dục 

3. Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn. Giáo trình giao tiếp sư phạm. Nxb ĐHSP HN, 2010 

4. Lê Thị Bừng- Hải Vang (2000), Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo dục 

5. Trịnh Trúc Lâm- Nguyễn Văn Hộ (2005), Ứng xử sư phạm, NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

6. Nguyễn Văn Lê (2006), Học sinh, sinh viên với văn hoá đạo đức trong ứng xử xã hội, 

NXB Giáo dục. 

7. Lưu xuân Mới (2008), Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo, 

NXB Giáo dục. 

8. Nguyễn Bá Minh (2008), Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp, NXB Đại học Sư 

phạm. 
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9c. HỌC PHẦN KỸ NĂNG DẠY HỌC 

Số tín chỉ: 2 (15 LT; 30 TL; 60 TH)   

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục;  

 

1. Mô tả học phần: Học phần bao gồm các nội dung: Đối tượng và ý nghĩa của phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học; Khoa học và sự phát triển của khoa học; Phương pháp 

nghiên cứu khoa học; Logic tiến trình nghiên cứu khoa học; Đề cương nghiên cứu khoa 

học; Công bố và đánh giá các công trình khoa học. 

2. Mục tiêu học phần: Giúp người học nắm được và biết vận dụng các kĩ năng dạy học 

đại học vào thực hiện quá trình dạy học trong cơ sở giáo dục đại học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Khái quát về kỹ năng dạy học                     18 tiết (4 LT; 2TH; 12 TH) 

1.1.  Khái niệm kỹ năng và kỹ năng dạy học 

1.1.1. Khái niệm kỹ năng  

1.1.2. Khái niệm kỹ năng dạy học 

1.1.3. Điều kiện và các bước hình thành kỹ năng dạy học 

1.2. Những kỹ năng đặc trưng của hoạt động dạy học 

1.2.1. Nhóm kỹ năng chuẩn bị bài dạy 

1.2.2. Nhóm kỹ năng thực hiện bài lên lớp 

1.2.3. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học 

Chƣơng 2. Kỹ năng chuẩn bị bài lên lớp             18 tiết (4LT; 2TL; 12 TH) 

2.1. Khái niệm về kỹ năng chuẩn bị bài giảng 

2.1.1. Định nghĩa: 

2.1.2. Yêu cầu cơ bản đối với người giáo viên khi chuẩn bị bài lên lớp: 

2.2. Các kỹ năng chuẩn bị bài lên lớp cơ bản: 

2.2.1. Kỹ năng phân tích nội dung chương trình môn học gồm: 

2.2.2. Kỹ năng phân tích xác định đặc điểm đối tượng  

2.2.3. Kỹ năng nghiên cứu nội dung bài lên lớp 

2.2.4 Kỹ năng thiết kế giáo án bài lên lớp: 

2.2.4.1. Kỹ năng định hướng và nhận dạng bài lên lớp 

2.2.4.2. Viết mục tiêu bài học  

2.2.4.3. Kỹ năng dự kiến cấu trúc, nội dung bài học: 

2.2.4.4. Kỹ năng dự kiến phương pháp dạy học: 

2.2.4.5. Kỹ năng lựa chọn phương tiện dạy học 

2.2.4.6. Kỹ năng dự kiến phân phối thời gian 

2.2.4.7. Kỹ năng ra bài tập về nhà 

2.2.4.8. Trình bày bài soạn theo mẫu hợp lý: 

2.2.5. Kỹ năng chuẩn bị tài liệu phát tay 

2.2.5.1. Định nghĩa 

CT%20Ky%20nang%20day%20hoc.doc
Mau%20giao%20an.doc
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2.2.5.2: Các loại tài liệu phát tay (TLPT) chủ yếu 

2.2.5.3. Vai trò của tài liệu phát tay 

2.2.5.4. Các bước chuẩn bị tài liệu phát tay 

Chƣơng 3. Kỹ năng sử dụng phƣơng tiện, phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học tích 

cực         18 tiết (4LT; 2TL; 12 TH) 

3.1. Kỹ năng sử dụng các loại phương tiện dạy học 

3.1.1. Kỹ năng xác định nhiệm vụ, tính năng của phương tiện dạy học trong bài học. 

3.1.2. Xác định vị trí của phương tiện  

3. 1.3. Nguyên tắc sử dụng phương tiện đúng chỗ 

3.1.4. Nguyên tắc sử dụng PTDH đủ cường độ 

3.2. Kỹ năng sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học 

3.2.1. Kỹ năng thuyết trình, trình diễn 

3.2.2. Kỹ năng tổ chức học tập tương tác theo nhóm nhỏ, thảo luận nhóm có hướng dẫn: 

3.2.3.  Kỹ năng sử dụng phương pháp phát vấn.  

3.2.3.1. Mục đích: GV đặt câu hỏi nhằm 

3.2.3.2.  Các dạng cấu trúc câu hỏi  

3.2.3.3. Các cấp độ câu hỏi  

3.2.3.4. Chuẩn bị câu hỏi. 

3.2.3.5. Quy trình đặt câu hỏi  

 3.2.3.6. Thăm dò 

3.2.3.7. Kết luận 

3.2. 4. Kỹ năng sử dụng phương pháp thuyết trình có minh hoạ. 

3.2.4.1 Khái niệm: 

3.2.4.2. Mục đích: 

3.2.4.3. Nội dung thường sử dụngTTCMH. 

3.2.4.4. Ưu nhược điẻm của TTCMH. 

3.2.4.5. Lập kế hoạch 

3.2.4.6. Cấu trúc của bài TTCMH 

3.2.5. Sử dụng kỹ thuật động não. 

3.2.5.1. Mục đích và phạm vi sử dụng của kĩ thuật công não  

3.2.5.2. Yêu cầu: 

3.2.5.3. Ưu điểm, nhược điểm của kỹ thuật động não trong dạy học  

3.2.5.4. Qui trình thực hiện công não trong dạy học 

3.2.5.5. Một số nguyên tắc khi thực hiện kĩ thuật công não 

3.2.5.6. Một số điều cần lưu ý  

3.2.6. Kỹ năng đưa và nhận thông tin phản hồi  

3.2.6.1 Khái niệm về thông tin phản hồi  

3.2.6.2. Các loại thông tin phản hồi 

3.2.6.3. Kỹ thuật đưa và nhận thông tin phản hồi  

3.2.6.4  Các tiêu chuẩn của thông tin phản hồi  
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Chƣơng 4. Kỹ năng lên lớp thực hiện bài giảng   18 tiết (4LT; 2TL; 12 TH) 

4.1. Khái niệm về kỹ năng lên lớp cơ bản: 

4.2. Các kỹ năng đứng lớp cơ bản: 

4.2.1. Nhóm kỹ năng bước vào lớp, chào hỏi, ổn định lớp:       

4.2.2. Nhóm kỹ năng kiểm tra bài cũ, đánh giá việc học tập tri thức cũ của học sinh   

4.2.3. Nhóm kỹ năng mở đầu bài học và kỹ thuật tạo sự tập trung chú ý của học sinh:  

4.2.3.1. Kỹ năng mở đầu bài học 

4.2.3.2. Gợi ý và chỉ dẫn 

4.2.3.3. Kết luận 

4.2.3.4. Kỹ thuật tạo sự tập trung chú ý của học sinh bằng cách đưa học sinh vào tình 

huống có vấn đề 

4.2.4. Nhóm kỹ năng trình bày nội dung bài giảng trên cơ sở các phương pháp và phương 

tiện dạy học đã lựa chọn theo các bước lên lớp cơ bản  

4.2.4.1. Kỹ năng trình bày bảng:  

4.2.4.2. Kỹ năng truyền đạt:  

4.2.4.3. Kỹ năng đặt câu hỏi phát vấn trong quá trình truyền đạt 

4.2.4.4. Kỹ năng theo dõi giáo án  

4.2.4.5. Kỹ năng bao quát, quản lý lớp học 

4.2.4.6. Kỹ năng tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh trong lớp học 

4.2.4.7. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong lớp học 

4.2.4.8. Các loại hình giao tiếp    

4.2.4.9. Kỹ năng sử dụng đồ dùng trực quan  

4.2.5. Nhóm kỹ năng củng cố, hệ thống tóm tắt lại bài học:   

4.2.6. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ngay cuối tiết học: 

4.2.7. Nhóm kỹ năng ra câu hỏi và bài tập về nhà cho học sinh 

Chƣơng 5. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập     18 tiết (4LT; 2TL; 12 TH) 

5.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá: 

5.1.1. Định nghĩa 

5.1.2. Mục đích của hệ thống kiểm tra, đánh giá  

5.1.3. Các lĩnh vực kiểm tra đánh giá 

5.1.4. Các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

5.1.5. Các công cụ và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

5.1.6. Yêu cầu đối với kiểm tra đánh giá trong QTDH 

5.2. Các phương pháp kiểm tra trong QTDH: 

5.2.1.Phương pháp quan sát 

5.2.2. Phương pháp vấn đáp (kiểm tra miệng) 

5.2.3. Phương pháp tự luận 

5.2.4. PP trắc nghiệm khách quan: 

5.2.4.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn - MCQ (đa phương án) 

5.2.4.2. Trắc nghiệm điền khuyết - trả lời ngắn 
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5.2.4.3. Trắc nghiệm ghép đôi 

5.2.4.4.Trắc nghiệm đúng sai 

5.2.4.5.  Trắc nghiệm trả lời ngắn 

5.2.4.6. Yêu cầu của bài trắc nghiệm 

5.2.4.7. Gợi ý các bước xây dựng bài trắc nghiệm 

5.2.4.8 So sánh trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận 

5.3.   Kỹ thuật phân tích kết quả bài kiểm tra: 

5.4. Kỹ thuật xác định tiêu chí và chuẩn đánh giá bài kiểm tra lý thuyết - thực hành: 

5.5. Kỹ thuật định điểm: 

5.5.1. Đối với bài kiểm tra tự luận:  

5.5.2. Đối với bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan: 

5.5.3. Đối với bài kiểm tra thực hành; 

5.6. Đánh giá sự thực hiện kĩ năng trong dạy học  

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, 

dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của học viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần:  

- Số bài kiểm tra học trình: 2 (Đ1); 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp, Tiểu luận hoặc thi viết (Đ2). 

- Điểm tổng kết học phần: 40% x TBC Đ1 + 60% x Đ2 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đình Chỉnh (2005), Thực tập Sư phạm, Hà Nội. 

2. Trần Bá Hoành (1997), Đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục. 

3. Nguyễn Quang Huỳnh (2006), Một số vấn đề lý luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi 

mới phương pháp dạy - học, NXB Đại học Quốc gia HN. 

4. Lưu Xuân Mới (2008), Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo, 

NXB Giáo dục. 

5. Trần Thị Tuyết Oanh (2009), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB ĐHSP 

6. Trường ĐHSPHN-Trường ĐH Potsdam (2011), Lý luận dạy học hiện đại, Potsdam-

HN.  

7. Wilbert.J.MeKeachie (2003), những thủ thuật trong dạy học, Houghto Mulin 

Company. 
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10. THỰC TẬP SƢ PHẠM 

Số tín chỉ: 3 (0 LT; 90 TH; 90 TH)   

Bộ môn phụ trách: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức 

 

1. Mô tả học phần: Học phần bao gồm các nội dung: Thực tập sư phạm và vấn đề tiếp 

xúc ban đầu; Tìm hiểu nội dung liên quan đến thực tập sư phạm; Chuẩn bị cho giảng 

dạy; Thực hiện giảng dạy; Công tác quản lí lớp học. 

2. Mục tiêu học phần: Giúp người học nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản về dạy học 

trong cơ sở giáo dục đại học. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Học viên được bố trí thành đoàn thực tập gồm 15-20 người thuộc các nhóm ngành 

đào tạo đến các trường đang triển khai đào tạo những ngành mà học viên đã tốt nghiệp.  

- Tại các nơi thực tập: 

+ Xây dựng kế hoạch chung của đợt thực tập; 

+ Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà trường, phòng ban, khoa; 

+ Dự giờ để học hỏi các phương pháp dạy học; 

+ Chuẩn bị bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên chuyên môn 

+ Thực hiện giảng dạy có dự giờ, có đánh giá (tối thiểu 6 giờ); 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quản lý lớp. 

4. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ 100% thời gian đi thực tập tại 

các trường theo nhóm ngành chuyên môn đã được đào tạo. 

5. Phƣơng pháp đánh giá học phần:  

- Đánh giá bài báo cáo kết quả tìm hiểu về nhà trường, phong ban, khoa: (Đ1); 

- Công tác quản lý lớp (Đ2). 

- Công tác giảng dạy (Đ3); 

- Điểm tổng kết học phần: 10% x Đ1 + 20% x Đ2 + 70% Đ3 

- Học phần được tích lũy khi điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu từ 5,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10. 
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III. Dự kiến kế hoạch đào tạo  

TT Nội dung 
Thời gian (hằng năm) 

Đơn vị phụ trách 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Xây dựng và thông báo kế 

hoạch bồi dưỡng cho năm sau 
01/10  Phòng Quản lý đào tạo 

2 

Thực hiện tuyển sinh (Thông 

báo, xét tuyển, triệu tập học 

viên, tổ chức khai giảng,…) 

01/6 01/8 Phòng Quản lý đào tạo 

3 

Tổ chức dạy học các học phần 

(Tùy theo đối tượng để xây 

dựng lịch học 

02/8 02/10 

- Phòng Quản lý đào tạo 

- Bộ môn quản lý HP 

- Giảng viên 

4 Thi các học phần 03/10 17/10 Phòng Quản lý đào tạo 

5 Thực tập sư phạm 15/10 15/12 Phòng Quản lý đào tạo 

6 
- Xét cấp chứng chỉ; 

- Báo cáo kết quả bồi dưỡng. 
20/12 25/12 Hội đồng xét CNTN 

 

IV. Dự kiến mức học phí 

Thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi, kinh phí đủ đảm bảo phục vụ công tác bồi 

dưỡng có chất lượng và hiệu quả. 

Dự kiến khoảng 1.200.000 đến 2.000.000 đồng/người/khóa học./. 

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

PGS,TS. Nguyễn Mạnh An 
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo 

 

BẬC SAU ĐẠI HỌC 

TT Tên chuyên ngành Mã số 
Trình 

độ 
Quyết định (số, ngày) 

1 Văn học Việt Nam 62.22.01.21 TS 3619/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2014 

2 Khoa học cây trồng 62.22.01.01 TS 4065/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2014 

3 Khoa học cây trồng 60.22.01.01 ThS 4238/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2007 

4 Toán Giải tích 60.46.01.02 ThS 5645/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2008 

5 Ngôn ngữ Việt Nam 60.22.01.02 ThS 88/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2009 

6 Văn học Việt Nam 60.22.01.21 ThS 5280/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2009 

7 
LL và PPDH bộ môn Văn-

Tiếng Việt 

60.14.01.11 ThS 
1119/QĐ-BGDĐT ngày 22/3/2012 

8 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 60.44.01.03 ThS 1105/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2013 

9 Lịch sử Việt Nam 60.22.03.13 ThS 1586/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2013 

10 Vật lý chất rắn 60.44.01.04 ThS 5001/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2013 

11 Phương pháp Toán sơ cấp 60.46.01.13 ThS 09/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2014 

12 Quản trị kinh doanh 60.62.01.10 ThS 4503/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2014 

13 Thực vật học 60.42.01.11 ThS 487/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/2015 

14 Quản lý giáo dục 60.14.01.14 ThS 1050/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2015 

15 Khoa học Máy tính 60.48.01.01 ThS 4826/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2015 

16 Đại số và lý thuyết số 60.46.01.04 ThS 1281/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 

 

BẬC ĐẠI HỌC 

TT Tên ngành Mã số 
Trình 

độ 
Quyết định (số, ngày) 

1 Sư phạm Toán học 52140209 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

2 Toán học 52460101 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

3 Sư phạm Ngữ văn 52140217 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

4 Văn học 52220330 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

5 Nông học 52620109 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

6 Sư phạm Vật lý 52140211 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

7 Công nghệ thông tin 52480201 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

8 Sư phạm Lịch sử 52140218 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

9 Chăn nuôi 52620105 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

10 Sư phạm Hóa học 52140212 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

11 Sư phạm Sinh học 52140213 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

12 Sư phạm Tiếng Anh 52140231 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 
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TT Tên ngành Mã số 
Trình 

độ 
Quyết định (số, ngày) 

13 Quản trị kinh doanh 52340101 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

14 Kế toán 52340301 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

15 Bảo vệ thực vật 52620112 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

16 Nuôi trồng thủy sản 52620301 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

17 Giáo dục Tiểu học 52140202 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

18 Sư phạm Địa lý 52140219 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

19 Giáo dục Mầm non 52140201 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

20 Việt Nam học 52220113 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

21 Lịch sử 52220310 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

22 Vật lý học 52440102 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

23 Địa lý học 52310501 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

24 Xã hội học 52310301 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

25 Tâm lý học 52310401 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

26 Tài chính-Ngân hàng 52340201 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

27 Lâm nghiệp 52620201 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

28 Kỹ thuật công trình XD 52580201 ĐH 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

29 Kinh doanh nông nghiệp 52620114 ĐH 5869/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 

30 Công nghệ KTMT 52510406 ĐH 221/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2014 

31 Giáo dục thể chất 52140206 ĐH 2620/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 

32 Luật 52380101 ĐH 512/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2015 

33 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 ĐH 605/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2015 

34 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
52850101 ĐH 5791/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2015 

35 Sư phạm Toán học 51140209 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

36 Sư phạm Hóa học 51140212 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

37 Sư phạm Vật lý 51140211 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

38 Sư phạm Sinh học 51140213 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

39 Sư phạm Ngữ văn 51140217 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

40 Sư phạm Lịch sử 51140218 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

41 Sư phạm Địa lý 51140219 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

42 Giáo dục công dân 51140204 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

43 Giáo dục Tiểu học 51140202 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

44 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

45 Quản trị kinh doanh 51340101 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

46 Lâm nghiệp 51620201 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 
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TT Tên ngành Mã số 
Trình 

độ 
Quyết định (số, ngày) 

47 Công nghệ thông tin 51480201 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

48 Kế toán 51340301 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

49 Giáo dục Thể chất 51140206 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

50 Giáo dục Mầm non 51140201 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

51 Quản lý đất đai 51850103 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

52 Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
51510301 CĐ 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 
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PHỤ LỤC 2 

Lý lịch khoa học của đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình 

 


