
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 

Mã ngành: 7140249 

 

1. Yêu cầu năng lực 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

      n      

PLO1 

Trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, ngoại ngữ, ứng 

dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đạt yêu cầu cấp 

chứng chỉ Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng; 

PLO2 
Giải thích được các kiến thức cơ bản và nâng cao, toàn diện, hiện đại về lịch sử 

dân tộc, lịch sử khu vực và lịch sử thế giới; 

PLO3 
Giải thích được các kiến thức cơ bản, nâng cao có hệ thống về địa lý tự nhiên và 

kinh tế - xã hội thế giới và địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội Việt Nam; 

PLO4 

Giải thích được các vấn đề tâm lý, giáo dục, giao tiếp sư phạm, lý luận và 

phương pháp dạy học môn Lịch sử, Địa lý; phương pháp dạy học tích hợp, 

quản lý hành chính và quản lý ngành Giáo dục – Đào tạo, phát triển chương 

trình Lịch sử và Địa lý; 

      n n  

PLO5 
Vận dụng thành thạo được các kỹ năng chuyên môn về Lịch sử, Địa lý trong 

công việc; 

PLO6 
Xây dựng được kế hoạch và triển khai, đánh giá kế hoạch dạy học, biên soạn 

giáo án, tổ chức hoạt động dạy học môn Lịch sử, Địa lý; 

PLO7 
Xây dựng và thực hiện, đánh giá được kế hoạch giáo dục, tham vấn, xử lý các 

tình huống giáo dục trong nhà trường và xã hội; 

PLO8 
Tư duy; tự học, tự nghiên cứu; hợp tác nhằm phát triển chuyên môn Lịch sử - Địa 

lý; 

PLO9 
Đạt được trình độ tiếng Anh B1 hoặc ngoại ngữ khác tương đương; Sử dụng 

thành thạo máy tính trong quá trình học tập, nghiên cứu và dạy học; 

   n n  lự   ự   ủ và  rá   n  ệm 

PLO10 
Tự định hướng đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; 

PLO11 
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, 

chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm; 

PLO12 
Có đạo đức nghề nghiệp, lòng nhân ái, trách nhiệm đối với công việc với xã 

hội; làm việc theo hiến pháp, pháp luật. 

 2. Trình độ Ngoại ngữ 

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.  

3. Trình độ Tin học 

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 



 


