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Tr nh      o t o: Đại học 
 

Kính gửi: B  Giáo dục v  Đ o t o 
 

 

1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở đào tạo 

Trường Đ i học Quảng B nh  ược th nh lập năm 2006 theo Quyết  ịnh số 

237/2006/QĐ-TTg ng y 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao 

 ẳng sư ph m Quảng B nh m  tiền thân l  Trường Trung cấp sư ph m Quảng B nh.  

Tên Tiếng Việt: Trường Đ i học Quảng B nh 

Tên giao dịch quốc tế: Quang Binh University (QBU) 

Địa chỉ: Phường Bắc Lý, th nh phố Đồng Hới, tỉnh Quảng B nh. 

Điện tho i: (0232) 3822010, 3819118 - Fax: (0232) 3824051. 

Website:  http://quangbinhuni.edu.vn 

E-mail: quangbinhuni@qbu.edu.vn 

Trường Đ i học Quảng B nh ho t   ng theo Luật sửa  ổi, bổ sung m t số  iều 

của Luật Giáo dục   i học số 34/2018/QH14 ban h nh ng y 19 tháng 11 năm 2018 của 

Quốc h i khóa 14; Nghị  ịnh số 99/2019/NĐ-CP, quy  ịnh chi tiết v  hướng dẫn thi 

h nh m t số  iều của Luật sửa  ổi, bổ sung m t số  iều của Luật giáo dục   i học ban 

h nh ng y 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ v  theo Quy chế tổ chức 

v  ho t   ng của Trường Đ i học Quảng B nh  ược phê duyệt theo Nghị quyết số 

1699/NQ-HĐTĐHQB ng y 22/10/2021 của Chủ tịch H i  ồng Trường Đ i học Quảng 

Bình. 

Cơ cấu tổ chức của Trường hiện nay bao gồm:  

+ H i  ồng trường;  

+ Ban Giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng); 

+ H i  ồng Khoa học v  Đ o t o; H i  ồng tư vấn; 

+ Khoa, Viện có chức năng   o t o, nghiên cứu thu c Trường: Nh  trường có 

07 khoa và 01 viện; 

+ Phòng, trung tâm: Nh  trường có 07 phòng; 03 trung tâm; 

+ Các tổ chức nghiên cứu v  phát triển; các  ơn vị sự nghiệp; các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
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+ Tổ chức Đảng C ng sản Việt Nam,  o n thể v  tổ chức xã h i: Đảng b , 

Công  o n, Đo n Thanh niên C ng sản Hồ Chí Minh, H i Sinh viên Việt Nam, H i 

Chữ thập  ỏ, H i Khuyến học. 

- Các phòng thực hiện chức năng quản lý nh  nước, tham mưu v  giúp Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, tổng hợp,  ề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc 

theo chức năng, nhiệm vụ  ược Hiệu trưởng giao. 

- Các khoa l   ơn vị thu c trường có chức năng trực tiếp tổ chức các ho t   ng 

  o t o, nghiên cứu khoa học v  các chức năng khác  ược giao. Cơ cấu của Khoa gồm 

Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, H i  ồng khoa, B  môn thu c khoa. 

- B  môn l  b  phận chuyên môn thu c khoa, chịu trách nhiệm về học thuật 

trong các ho t   ng giảng d y,   o t o v  nghiên cứu khoa học. B  môn chịu sự quản 

lý của khoa. Mỗi b  môn có Trưởng b  môn, Phó Trưởng b  môn (nếu cần thiết) v  

  i ngũ giảng viên. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền h n, việc th nh lập, sát nhập, giải 

thể các b  môn do Hiệu trưởng quyết  ịnh. 

Trường Đ i học Quảng Bình l  trường   i học công lập, có nhiệm vụ   o t o 

nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học v  chuyển giao công 

nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã h i của tỉnh Quảng Bình và cả 

nước. Năm 2017, Nh  trường  ã  ược công nhận   t tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

quốc gia. Năm 2018, Trường Đ i học Quảng B nh nằm trong Top 100 các trường   i 

học tốt nhất t i Việt Nam  ược  ánh giá bởi tổ chức Webometrics, thu c Top 70 các 

cơ sở   o t o có công bố khoa học quốc tế v  trích dẫn khoa học tốt nhất Việt Nam 

theo tổ chức xếp h ng nghiên cứu khoa học danh tiếng Scopus - Springer. 

Với giá trị cốt lõi là chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, Nh  trường 

luôn  ổi mới trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng   o tạo, nghiên cứu 

khoa học, phát huy tính chủ  ộng, khả năng sáng tạo, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp và hoạt  ộng thực tiễn của sinh viên.   

Trang thông tin  iện tử của Nh  trường  ược cập nhật thường xuyên, công bố 

công khai cam kết chất lượng giáo dục v  kết quả kiểm  ịnh chất lượng giáo dục; công 

khai danh sách   i ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, sinh viên trúng 

tuyển, tốt nghiệp v   ược cấp bằng h ng năm theo khóa học, ng nh học; tỷ lệ việc l m 

của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp các ng nh  ang   o t o t i cơ sở   o t o; công khai 

mức thu học phí v  chi phí   o t o của cơ sở   o t o; công khai chuẩn  ầu ra và 

chương tr nh   o t o của tất cả các ng nh  ang tổ chức   o t o. (Đường link: 

http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-QuangBinh/PortalNews/Ba_cong_khai/ 

Chuong_trinh _dao_tao/1176/0). 

Cơ cấu ng nh nghề  ược xây dựng phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của 

tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trong khu vực, gồm các khối ngành chính: khối ng nh Sư 

http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-QuangBinh/PortalNews/Ba_cong_khai/
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phạm; Ngoại ngữ; Nông - Lâm - Ngư; Kỹ thuật - Công nghệht gệôhT ệ; Kinh tế - Du 

lịch và Luật - Giáo dục Chính trị. Trong  ó, nhóm ng nh Sư ph m l  nhóm ng nh   o 

t o có truyền thống của Trường Đ i học Quảng B nh. 

Quy mô tuyển sinh  ược áp dụng: tỉnh Quảng B nh v  các  ịa phương khác trong 

cả nước.  

Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy  ịnh hiện h nh 

của B  Giáo dục và Đ o t o v  Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đ i học Quảng 

Bình. 

2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Hiện nay, Trường Đ i học Quảng B nh l  trường   i học duy nhất t i tỉnh 

Quảng B nh, do vậy chiến lược phát triển của Nh  trường luôn theo sát  ịnh hướng, 

chiến lược phát triển của tỉnh, trong  ó tập trung ưu tiên  ẩy m nh v  phát triển các thế 

m nh của tỉnh.  

Với nhiệm vụ   o t o nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu 

khoa học v  chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã h i 

của tỉnh Quảng B nh. Theo kế ho ch số 1723/ĐHQB - KH về kế ho ch chiến lược phát 

triển Trường Đ i học Quảng B nh tầm nh n  ến năm 2030 cho thấy cần thiết mở thêm 

những ng nh có nhu cầu cao trong tỉnh v  cả nước. Nh  trường phấn  ấu trở th nh 

trường   i học uy tín trong cả nước v  khu vực; l  trung tâm h ng  ầu về   o t o 

nguồn nhân lực có chất lượng cao v  chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ 

của vùng Bắc Trung B . 

Với chiến lược trên,  ồng thời  ể  áp ứng cho việc  ổi mới chương tr nh giáo 

dục phổ thông th    o t o giáo viên chất lượng cao không chỉ góp phần giải quyết nhu 

cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng B nh m  còn cho các tỉnh lân cận.  

Trong  ó, ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý l  ng nh   o t o giáo viên d y môn 

Lịch sử và Địa lý có kiến thức về lý luận chính trị, tâm lý, giáo dục; kiến thức cơ bản 

v  nâng cao có chọn lọc về lịch sử v   ịa lý, giáo dục công dân; nhằm h nh th nh các 

kỹ năng d y học lịch sử v   ịa lý v  d y học giáo dục công dân; có kỹ năng xây dựng 

các mối quan hệ trong nh  trường v  xã h i; xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục 

dân chủ… góp phần h nh th nh nhân cách người giáo viên xã h i chủ nghĩa, l  người 

công dân có trách nhiệm, trong thời   i to n cầu hóa, sẵn s ng góp sức m nh v o việc 

xây dựng v  bảo vệ Tổ quốc, h i nhập quốc tế. Do vậy, việc mở mã ng nh   o t o Sư 

ph m Lịch sử - Địa lý là cần thiết v  phù hợp với chiến lược phát triển của Nh  trường 

trong giai  o n hiện nay.  

      - Sự phù hợp nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc 

gia 
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Trong chương tr nh Chương tr nh Giáo dục cấp THCS cũ, khối kiến thức Lịch 

sử, Địa lý  ược bố trí th nh 02 môn học riêng biệt, bắt bu c. Tuy nhiên, ngày 

26/12/2018, B  Giáo dục v  Đ o t o ban h nh Chương tr nh giáo dục phổ thông mới 

kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Theo Chương tr nh Giáo dục mới, khối 

kiến thức Lịch sử v  Địa lý  ược tích hợp l i th nh m t môn học l  Lịch sử v  Địa lý. 

Để  áp ứng chương tr nh Giáo dục phổ thông mới 2018, môn Lịch sử v  Địa lý trong 

chương tr nh giáo dục phổ thông mới  ặt ra yêu cầu cần  ược   o t o về phương pháp 

d y học tích hợp, d y học phân hoá; kiểm tra,  ánh giá kết quả giáo dục theo hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực;   o t o kiến thức lịch sử,  ịa lý  ể vừa nắm vững các 

n i dung cơ bản của khoa học xã h i, vừa h nh th nh các kỹ năng chuyên môn. Do  ó, 

bên c nh việc bồi dưỡng   i ngũ giáo viên hiện t i (chỉ  ược   o t o về Lịch sử hoặc 

Địa lý) có  ủ khả năng giảng d y thêm n i dung kiến thức còn l i, các trường THCS 

còn có nhu cầu tuyển dụng giáo viên có khả năng d y  ược môn ghép Lịch sử và Địa 

lý nhằm bổ sung v o   i ngũ giáo viên của các trường. Đây l  m t yêu cầu cấp thiết 

nhằm h i hòa giữa mục tiêu nâng cao năng lực   i ngũ theo hướng chính quy, tinh 

nhuệ v  mục tiêu sử dụng hợp lý   i ngũ giáo viên trong bối cảnh tinh giản biên chế 

hiện nay. 

Ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý hướng  ến mục tiêu   o t o  ược nguồn nhân 

lực  áp ứng nhu cầu xã h i về   i ngũ giáo viên d y học tích hợp, d y học theo các 

chủ  ề; chương tr nh giáo dục thường xuyên  ược cập nhật,  ảm bảo phù hợp với thực 

tế. Sinh viên theo học ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý có  ầy  ủ phẩm chất v  năng 

lực  ể giảng d y môn Lịch sử v  Địa lý theo chương tr nh mới. Ngo i ra, với các kiến 

thức tổng hợp  ược   o t o, người học sau khi tốt nghiệp còn có thể  ảm nhiệm các 

công việc nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học xã h i, khoa học giáo 

dục. 

 Nghị quyết Đ i h i Đảng b  tỉnh Quảng B nh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 

2025 cũng xác  ịnh tầm quan trọng của việc  ổi mới căn bản, to n diện giáo dục v  

  o t o; nhu cầu nguồn nhân lực của  ịa phương trong giai  o n mới,  ặc biệt quan 

tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn, bảo  ảm chất lượng giáo dục   i tr ; nâng cao chất 

lượng   i ngũ giáo viên. Sự phát triển của cu c cách m ng 4.0,  ã  ặt ra những yêu 

cầu mới  ối với giáo dục   o t o của Việt Nam nói chung v  Quảng B nh nói riêng về 

nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã h i.  

Qua khảo sát trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận thấy hệ thống giáo dục 

của tỉnh Quảng B nh có sự phát triển tương  ối ổn  ịnh. Tr nh      o t o của   i ngũ 

giáo viên cơ bản   t chuẩn, có thâm niên công tác, có kỹ năng nghề nghiệp v  các kinh 

nghiệm giảng d y. Tuy nhiên, trong bối cảnh ng nh giáo dục  ang tích cực triển khai 

chương tr nh giáo dục phổ thông mới từ năm học 2021 - 2022, việc   o t o, bồi dưỡng 
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v  phát triển năng lực   i ngũ nh  giáo,  áp ứng yêu cầu của công cu c  ổi mới căn 

bản, to n diện giáo dục v    o t o  òi hỏi phải có   i ngũ giáo viên  ược   o t o tích 

hợp về Lịch sử - Địa lý có thể  ảm nhận giảng d y môn Lịch sử v  Địa lý theo chương 

tr nh mới. 

Theo l  tr nh,  ến năm học 2021 - 2022, Chương tr nh giáo dục phổ thông mới 

bắt  ầu  ược áp dụng ở khối lớp 6 THCS v  lần lượt  ến năm học 2024 - 2025 sẽ áp 

dụng  ến cả 4 khối lớp của bậc THCS. B  Giáo dục v  Đ o t o  ã có kế ho ch   o 

t o, bồi dưỡng giáo viên như sau: 

Trước hết l  tập trung bồi dưỡng 25% số giáo viên  ể d y lớp 6 v  cuốn chiếu 

cho các năm tiếp theo. B  khuyến khích v  có chế    cho các giáo viên tự nguyện 

 ăng kí học thêm các học phần bổ sung kiến thức chuyên môn  ể có thể  ảm nhận 

giảng d y  từ 2 phân môn, tiến tới  ảm nhận to n b  chương tr nh môn học. 

Đối với   o t o giáo viên mới, các trường sư ph m  ã xây dựng chương tr nh 

  o t o giáo viên cấp THCS  ể d y học môn Lịch sử v  Địa lý, môn Khoa học tự 

nhiên. Giáo viên mới sẽ thay dần khi giáo viên hiện h nh nghỉ hưu. 

T i Quảng B nh v  các  ịa phương khác trong cả nước, phần lớn   i ngũ giáo 

viên THCS chỉ mới  ược   o t o  ơn môn l  Sư ph m Lịch sử, Sư ph m Địa lý; do  ó 

việc triển khai chương tr nh giáo dục phổ thông mới dẫn  ến t nh tr ng thiếu   i ngũ 

giáo viên có chuyên môn ghép Lịch sử và Địa lý. Qua khảo sát các trường THCS trên 

 ịa b n tỉnh Quảng B nh cho thấy, thực tr ng   i ngũ giáo viên THCS từ năm học 

2020 - 2021 về Lịch sử, Địa lý như sau: 

- Tổng số giáo viên Lịch sử  ang có 182, trong  ó tỉ lệ   t chuẩn 178/182, 

chiếm 97,8%. 

- Tổng số giáo viên Địa lý  ang có 184, trong  ó tỉ lệ   t chuẩn 179/184, chiếm 

97,28%.  

Như vậy, số lượng giáo viên  ược   o t o chuyên môn tích hợp Lịch sử và Địa 

lý tr nh      i học vẫn chưa  áp ứng  ược nhu cầu khi triển khai Chương tr nh giáo 

dục phổ thông mới. Nhu cầu về cử nhân Sư ph m Lịch sử - Địa lý của tỉnh Quảng B nh 

trong giai  o n 2022 - 2026 như sau: 

 
TT Năm Nhu cầu cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

1 2022 18 

2 2023 18 

3 2024 18 

4 2025 18 

5 2026 18 

Tổng 90 
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Như vậy, từ năm 2022  ến 2026 tỉnh Quảng B nh cần   o t o mới khoảng 90 cử 

nhân ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý.  

Báo cáo t i H i nghị trực tuyến to n quốc ng nh Giáo dục năm 2020 do B  

Giáo dục v  Đ o t o ban h nh ng y 31/10/2020, cả nước thiếu hơn 94.700 giáo viên 

các cấp v   ã  ề nghị B  N i vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung trong giai  o n 2021 

- 2025. Số liệu trên  ược  ưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện kế ho ch năm học 

2020 - 2021 của B  Giáo dục v  Đ o t o. Riêng năm 2021, B   ề nghị bổ sung khoảng 

30.000 biên chế, trong  ó 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới cấp tiểu học, 

THCS, THPT v  10.000 biến chế giáo viên mầm non cho các tỉnh vùng sâu, vùng dân 

t c thiểu số (không bao gồm 5 tỉnh Tây Nguyên v  14 tỉnh  ược bổ sung biên chế giáo 

viên mầm non năm 2019). 

Như vậy, thực tr ng thiếu giáo viên  ược   o t o tr nh      i học Sư ph m Lịch 

sử - Địa lý của tỉnh Quảng B nh cũng l  thực tr ng của m t số  ịa phương khác trên cả 

nước. Nhu cầu về   i ngũ giáo viên có chuyên môn tích hợp Lịch sử và Địa lý  ể  ảm 

nhận môn học n y ở trường THCS  ang l  yêu cầu cấp thiết  ối với Quảng B nh nói 

riêng, cả nước nói chung. Do  ó, Trường Đ i học Quảng B nh kính  ề nghị B  Giáo 

dục v  Đ o t o cho phép Nh  trường mở mã ng nh   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - 

Địa lý là phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng B nh, các tỉnh 

lân cận v  to n quốc.  

Xuất phát từ thực tiễn nói trên, Trường Đ i học Quảng B nh  ã xây dựng Đề án 

mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý, mã số 7140249. 

3. Điều kiện về chương trình đào tạo để mở ngành đào tạo 

Căn cứ Nghị quyết 1380/NQ-HĐT của H i  ồng trường Trường Đ i học Quảng 

B nh ng y 13 tháng 8 năm 2021 (trong  ó có n i dung xây dựng  ề án mở mã ng nh 

  o t o: Sư ph m Lịch sử - Địa lý);  

Căn cứ Quyết  ịnh số 201/QĐ-ĐHQB ng y 27 tháng 01 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đ i học Quảng B nh về việc th nh lập Ban xây dựng Đề án mở mã 

ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý. Trên cơ sở  ó, Khoa Khoa học cơ bản  ã triển 

khai nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên  ể xây dựng v  ho n thiện chương tr nh   o 

t o mã ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý.  

Với mục tiêu   o t o   i ngũ giáo viên có thể giảng d y môn Lịch sử và Địa lý, 

chương tr nh   o t o  ã xác  ịnh mục tiêu cụ thể v  chuẩn  ầu ra như sau: 

- Mục tiêu cụ thể xác  ịnh ở các n i dung kiến thức, kỹ năng, thái   . 

+ Về kiến thức 

 1) Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về lý luận chính trị, pháp 

luật, ngo i ngữ, công nghệ thông tin v  truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa 

học, khởi nghiệp; giáo dục thể chất v  giáo dục quốc phòng - an ninh. 

https://photo-cms-giaoduc.zadn.vn/Uploaded/2021/lwivxpck/2021_08_27/bao-cao-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-nganh-giao-duc-2020-5182.pdf
https://photo-cms-giaoduc.zadn.vn/Uploaded/2021/lwivxpck/2021_08_27/bao-cao-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-nganh-giao-duc-2020-5182.pdf
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 2) Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức từ cơ bản  ến nâng cao về sử học, 

khảo cổ, lịch sử thế giới, lịch sử dân t c v  lịch sử  ịa phương. 

 3) Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức từ cơ bản  ến nâng cao về  ịa lý 

  i cương,  ịa lý thế giới,  ịa lý Việt Nam v   ịa lý  ịa phương, sự thích ứng với môi 

trường  ịa lý của con người gắn với quá tr nh phát triển kinh tế - xã h i. 

 4) Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, lý luận v  

phương pháp d y học môn Lịch sử, Địa lý; phương pháp d y học tích hợp v  phát triển 

chương tr nh Lịch sử v  Địa lý. 

+ Về kỹ năng 

5) Kỹ năng chuyên môn về Lịch sử như nhận diện v  phân tích tư liệu lịch sử; 

tái hiện v  tr nh b y lịch sử; các kỹ năng tư duy (phân tích, giải thích, so sánh,  ánh 

giá…), kỹ năng vận dụng b i học lịch sử v o thực tiễn trên cơ sở kết nối quá khứ với 

hiện t i.  

6) Kỹ năng chuyên môn về Địa lý như kỹ năng nhận thức thế giới theo quan 

 iểm không gian; kỹ năng tư duy (giải thích, phân tích, so sánh,  ánh giá các hiện 

tượng v  quá tr nh  ịa lý); kỹ năng vận dụng kiến thức v o thực tiễn v  kỹ năng truyền 

  t thông tin  ịa lý; kỹ năng sử dụng các công cụ của  ịa lý học v o khảo sát thực 

 ịa,…  

7) Kỹ năng d y học v  kiểm tra  ánh giá môn Lịch sử v  Địa lý: kỹ năng xây 

dựng kế ho ch d y học, phát triển chương tr nh v  t i liệu sách giáo khoa; kỹ năng vận 

dụng phương pháp, phương tiện v  h nh thức tổ chức d y học b  môn Lịch sử - Địa lý; 

kỹ năng d y học tích hợp, phối hợp, d y học phân hóa môn Lịch sử v  Địa lý ở trường 

THCS...  

8) Kỹ năng giáo dục: Kỹ năng xây dựng v  thực hiện kế ho ch giáo dục qua d y 

học môn học Lịch sử - Địa lý; kỹ năng xây dựng kế ho ch giáo dục học sinh ngo i giờ 

lên lớp; xử lý các t nh huống giáo dục; tư vấn, tham vấn giáo dục; năng lực hỗ trợ học 

sinh tự  ánh giá; kỹ năng xây dựng các mối quan hệ trong nh  trường v  xã h i; xây 

dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ… 

9) Kỹ năng  ịnh hướng phát triển cá nhân: kỹ năng tự lực, tự học, hợp tác, giao 

tiếp; năng lực thích ứng với môi trường; kỹ năng nghiên cứu khoa học  ể có thể nâng 

cao tr nh    học vấn lên bậc Th c sĩ hoặc cao hơn; kỹ năng công tác xã h i, phát triển 

c ng  ồng nghề; năng lực t m hiểu tự nhiên v  xã h i; năng lực công nghệ thông tin v  

truyền thông; năng lực giải quyết vấn  ề v  sáng t ọ; khả năng tự l m việc với sách 

tham khảo bằng ngôn ngữ bản  ịa v  m t số t i liệu bằng ngôn ngữ khác. 

+ Về thái độ 

10) Nhận thức quy luật khách quan về tiến tr nh lịch sử, quy luật phân hóa  ịa 

lý, xây dựng nền tảng cơ bản  ể tự chủ, có cách ứng xử phù hợp  ối với các vấn  ề của 
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 ịa phương v  to n cầu, hướng  ến phát triển bền vững.  

11) Sống có   o  ức, trách nhiệm, lòng nhân ái; l m việc theo hiến pháp, pháp 

luật. 

Từ  ó, chương tr nh xác  ịnh các n i dung chuẩn đầu ra như sau: 

+ Về kiến thức 

1) Tr nh b y  ược những vấn  ề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,  ường lối 

Đảng C ng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, ngo i ngữ, ứng dụng 

công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học v  khởi nghiệp,   t yêu cầu cấp chứng chỉ 

Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng; 

2) Giải thích  ược các kiến thức cơ bản v  nâng cao, to n diện, hiện   i về lịch 

sử dân t c, lịch sử khu vực v  lịch sử thế giới; 

3) Giải thích  ược các kiến thức cơ bản, nâng cao có hệ thống về  ịa lý tự nhiên 

v  kinh tế - xã h i thế giới v   ịa lý tự nhiên, kinh tế - xã h i Việt Nam; 

4) Giải thích  ược các vấn  ề tâm lý, giáo dục, giao tiếp sư ph m, lý luận v  

phương pháp d y học môn Lịch sử, Địa lý; phương pháp d y học tích hợp, quản lý 

h nh chính v  quản lý ng nh Giáo dục - Đ o t o, phát triển chương tr nh Lịch sử v  Địa 

lý; 

+ Về kỹ năng 

5) Vận dụng th nh th o  ược các kỹ năng chuyên môn về Lịch sử, Địa lý trong 

công việc; 

6) Xây dựng  ược kế ho ch v  triển khai,  ánh giá kế ho ch d y học, biên so n 

giáo án, tổ chức ho t   ng d y học môn Lịch sử, Địa lý; 

7) Xây dựng v  thực hiện,  ánh giá  ược kế ho ch giáo dục, tham vấn, xử lý 

các t nh huống giáo dục trong nh  trường v  xã h i; 

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

lý; 

9) Đ t  ược tr nh    tiếng Anh B1 hoặc ngo i ngữ khác tương  ương; Sử dụng 

th nh th o máy tính trong quá tr nh học tập, nghiên cứu v  d y học; 

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

10) Tự  ịnh hướng  ưa ra kết luận chuyên môn v  có thể bảo vệ  ược quan 

 iểm cá nhân, hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ  ã xác  ịnh; 

11) L m việc   c lập hoặc l m việc theo nhóm trong  iều kiện l m việc thay 

 ổi, chịu trách nhiệm cá nhân v  trách nhiệm với nhóm;  

12) Có   o  ức nghề nghiệp, lòng nhân ái, trách nhiệm  ối với công việc với xã 

h i; l m việc theo hiến pháp, pháp luật. 
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Để thực hiện mục tiêu   o t o với các yêu cầu nói trên, chương tr nh xây dựng 

tổng khối lượng kiến thức to n khoá l  134 tín chỉ (chưa kể Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh v  Giáo dục Thể chất). 

 

Chương tr nh  ược chia th nh 2 khối kiến thức gồm: Giáo dục   i cương v  Giáo 

dục chuyên nghiệp với số tín chỉ tương ứng như sau: 

TT Thành phần 
Số tín chỉ 

Bắt buộc Tự chọn 

1  iến thức giáo dục đại cương 
22 0 

2  iến thức giáo dục chuyên nghiệp 
85 27/44 

2.1 Kiến thức cơ sở chung 
20 0 

2.2 Kiến thức về Lịch sử 
21 6/10 

2.3 Kiến thức về Địa lý 
21 6/10 

2.4 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 
15 8/10 

2.5 Thực tập tốt nghiệp 
8 0 

2.6 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 
0 7/14 

  Tổng cộng 
107 27/44 

 Việc thực hiện quy tr nh   o t o của Nh  trường  ược thực hiện theo Quy chế 

  o t o tr nh    Đ i học ban h nh kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ng y 18 

tháng 3 năm 2021 của B  trưởng B  Giáo dục v  Đ o t o; Quyết  ịnh số 1413/QĐ-

ĐHQB ng y 20 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đ i học Quảng B nh ban 

h nh Quy chế   o t o tr nh      i học, cao  ẳng t i Trường Đ i học Quảng B nh. 

4. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo 

a) Căn cứ các quy  ịnh về  iều kiện   i ngũ giảng viên trong mở ng nh   o t o 

theo quy  ịnh t i Thông tư 02/2022/TT- BGDĐT của B  Giáo dục v  Đ o t o ng y 18 

tháng 01 năm 2022 v   iều kiện thực tế của cơ sở   o t o, Hiệu trưởng Trường Đ i 

học Quảng B nh  ã chỉ   o v  tổ chức thực hiện việc chuẩn bị   i ngũ giảng viên, cán 

b  khoa học  áp ứng  iều kiện mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý. Cụ thể: 

Về đội ngũ giảng viên cơ hữu: 

Trường Đ i học Quảng B nh có   i ngũ giảng viên, cán b  nghiên cứu cơ hữu 

(gọi l  giảng viên cơ hữu) bảo  ảm về số lượng, chất lượng, tr nh    v  cơ cấu  ể tổ 

chức   o t o tr nh      i học ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý. Đảm bảo có ít nhất 05 
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Tiến sĩ l  giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp  ể chủ tr  giảng d y chương tr nh, 

trong  ó mỗi th nh phần của chương tr nh   o t o  ều có giảng viên với chuyên môn 

phù hợp chủ tr  giảng d y, bao gồm: 

 

STT Họ và tên, ngày sinh 
Chức danh 

khoa học 

Trình độ, nước, 

năm tốt nghiệp 

Ngành đào tạo ghi theo 

văn bằng tốt nghiệp 

1 
Trương Thị Tư, 

04/01/1971 
GVC 

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2012 
Địa lý tự nhiên 

2 
Trần Đức Hiền, 

03/09/1962 
GVC Tiến sĩ, Đức, 1998 Chính trị học 

3 
Ho ng Đ nh Tuyền, 

10/01/1986 
GVC 

Tiến sĩ, Hàn Quốc, 

2019 
Khoa học máy tính 

4 
L i Thị Hương, 

21/04/1985 
GV 

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2022 
Lịch sử thế giới 

5 
Lê Thị B ch Liên 

01/02/1983 
GVC 

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2021 
Khoa học giáo dục 

 

Trong  ó, TS. Trương Thị Tư, hiện l  Trưởng phòng Đ o t o, Trường Đ i học 

Quảng B nh, chịu trách nhiệm chủ tr  xây dựng, tổ chức thực hiện chương tr nh   o t o 

v  cam kết  ảm bảo chất lượng   o t o trước cơ sở   o t o v  xã h i. TS. Trương Thị 

Tư với 16 năm kinh nghiệm trong quản lý   o t o v  giảng d y   i học,  ã ho n th nh 

06  ề t i nghiên cứu khoa học cấp cơ sở v  nhiều công tr nh khoa học khác  ược  ăng 

trên các t p chí uy tín trong nước. TS. Trương Thị Tư  ồng thời chủ tr  giảng d y khối 

kiến thức về Địa lý, 04 TS còn l i tương ứng với các mảng kiến thức trong chương 

tr nh   o t o, cụ thể: 

1) TS. Trần Đức Hiền chủ tr  giảng d y các môn thu c khối kiến thức về lý luận 

chính trị. TS. Trần Đức Hiền bảo vệ luận án ng nh Chính trị học t i Đức năm 1998, 

với thâm niên công tác 19 năm,  ã ho n th nh 03  ề t i khoa học học cấp cơ sở v  

nhiều b i viết khác. TS. Trần Đức Hiền l  giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công 

tác quản lý v    o t o. Tham gia giảng d y khối kiến thức Giáo dục   i cương còn có 

  i ngũ giảng viên chuyên nghiệp, có thâm niên công tác v  nhiều th nh tích trong 

nghiên cứu khoa học,  ảm bảo cho các học phần của chương tr nh   o t o trong từng 

năm học của khoá học: TS. Nguyễn Văn Duy - chuyên ng nh Triết học chủ nghĩa Mác, 

với 16 năm công tác; ThS. Trần Hương Giang - chuyên ng nh Triết học, với 16 năm 

công tác; ThS. Nguyễn Thị Thanh H  - chuyên ngành Triết học, với 16 năm công tác; 

GVC.ThS. Lương Thị Lan Huệ - chuyên ng nh Triết học, với 16 năm công tác; ThS. 

Nguyễn Thị Như Nguyệt - chuyên ng nh Triết học, với 16 năm công tác; GVC.ThS. 

Phùng Thị Loan - chuyên ng nh Luật, với 16 năm công tác; ThS. Phan Thị Thu Hiền - 
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chuyên ng nh Luật, với 06 năm công tác; ThS. Nguyễn Thị Anh Khuyên - chuyên 

ng nh Kinh tế chính trị, với 16 năm công tác; ThS. Nguyễn Thị Hương Liên - chuyên 

ng nh Kinh tế chính trị, với 11 năm công tác; ThS. Phan Thị Thu H  - chuyên ngành 

Kinh tế chính trị, với 15 năm công tác.  

2) TS. Ho ng Đ nh Tuyền chủ tr  giảng d y các môn thu c khối kiến thức về tin 

học - ngo i ngữ. Tiến sĩ Ho ng Đ nh Tuyền bảo vệ Tiến sĩ ng nh Khoa học máy tính 

t i H n Quốc năm 2019. Trong thời gian công tác của m nh, TS. Ho ng Đ nh Tuyền  ã 

có nhiều công tr nh nghiên cứu khoa học có chất lượng cao,  ược  ăng tải trên các t p 

chí chuyên ng nh trong v  ngo i nước. Tham gia giảng d y khối kiến thức tin học – 

ngo i ngữ còn có các giảng viên: GVC.TS. Đậu M nh Ho n - chuyên ng nh Khoa học 

v  Kỹ thuật máy tính, với 16 năm công tác; GVC.TS. Trần Văn Cường - chuyên ngành 

Kỹ thuật máy tính, với 17 năm công tác; GVC.TS. Võ Thị Dung - chuyên ngành ngôn 

ngữ, với 16 năm công tác; GVC.TS. Ph m Thị H  - chuyên ng nh ngôn ngữ học, với 

16 năm công tác; GVC.TS Lê Thị Hằng - chuyên ng nh ngôn ngữ học, với 16 năm 

công tác. 

3) TS. L i Thị Hương chủ tr  giảng d y các môn thu c khối kiến thức về lịch sử. 

TS. L i Thị Hương có kinh nghiệm giảng d y 12 năm,  ã bảo vệ luận án ng nh Lịch sử 

thế giới năm 2021. TS. L i Thị Hương có 01  ề t i khoa học cấp cơ sở v  nhiều công 

tr nh khoa học khác  ược  ăng trên các t p chí uy tín trong nước. Tham gia giảng d y 

khối kiến thức lịch sử còn có GVC.ThS. Lê Trọng Đ i - chuyên ng nh Lịch sử thế 

giới. ThS. Lê Trọng Đ i với kinh nghiệm 25 năm giảng d y, có nhiều th nh tích v  

cống hiến trong công tác giảng d y cũng như nghiên cứu khoa học,  ã thực hiện 03  ề 

t i nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 01  ề t i nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, nhiều b i 

báo  ược  ăng trên các h i thảo quốc tế v  quốc gia. ThS. Trần Thị Tuyết Nhung - 

chuyên ng nh Lịch sử Việt Nam ( ang nghiên cứu sinh t i Trung Quốc), có 08 năm 

kinh nghiệm trong công tác giảng d y. 

4) TS. Trương Thị Tư chủ tr  giảng d y các môn thu c khối kiến thức về  ịa lý. 

Tham gia giảng d y khối kiến thức về  ịa lý còn có   i ngũ giảng viên chuyên nghiệp, 

có thâm niên công tác v  nhiều th nh tích trong nghiên cứu khoa học,  ảm bảo cho các 

học phần của chương tr nh   o t o trong từng năm học của khoá học: ThS. Nguyễn 

Hữu Duy Viễn - chuyên ngành SD&BV t i nguyên môi trường ( ang nghiên cứu sinh 

t i Đ i học Quốc gia TP. HCM), với 9 năm công tác, có nhiều th nh tích trong nghiên 

cứu khoa học,  ã tham gia 02  ề t i cấp tỉnh v  tương  ương, 02  ề t i cấp cơ sở; ThS. 

Dương Thị Mai Thương - chuyên ng nh Địa lý học, với 11 năm công tác; ThS. 

Nguyễn Thị Thanh Nh n - chuyên ng nh Địa lý t i nguyên môi trường, với 8 năm 

công tác; ThS. Lê Thị Thu Hiền - chuyên ng nh Địa lý học, với 7 năm công tác. 
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5) TS. Lê Thị B ch Liên chủ tr  giảng d y các môn thu c khối kiến thức về sư 

ph m. Tiến sĩ Lê Thị B ch Liên bảo vệ Tiến sĩ ng nh Khoa học giáo dục t i Việt Nam 

năm 2021, với thâm niên công tác 16 năm,  ã ho n th nh 03  ề t i khoa học học cấp 

cơ sở v  nhiều b i viết khác. Tham gia giảng d y khối kiến thức Khoa học giáo dục 

còn có các giảng viên: GVC.ThS. Vương Kim Th nh - chuyên ngành Giáo dục học 

(PPGD Địa lý), với 25 năm công tác (trong  ó có 16 năm công tác d y học   i học); 

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Vân - chuyên ng nh Tâm lý học, có 13 năm kinh 

nghiệm trong công tác giảng d y; GVC.ThS. Cao Thị Thanh Thuỷ - chuyên ngành 

Giáo dục học (PPGD Địa lý), có 16 năm kinh nghiệm trong công tác giảng d y; 

GVC.ThS. Ho ng Thị Tường Vi - chuyên ngành Giáo dục học, với 16 năm kinh 

nghiệm trong công tác giảng d y; ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương - chuyên ngành Tâm 

lý học, có 11 kinh nghiệm trong công tác giảng d y; ThS. Dương Vũ Thái - chuyên 

ngành LL&PPDH Lịch sử, với 07 năm kinh nghiệm trong công tác giảng d y. 

Về cơ bản,   i ngũ giảng viên thực hiện chương tr nh   o t o ngành Sư ph m 

Lịch sử - Địa lý bảo  ảm  ủ cho cả 04 năm học của chương tr nh   o t o v  bảo  ảm 

mỗi học phần của chương tr nh   o t o có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù 

hợp  ảm nhiệm, bảo  ảm  ược tỉ lệ sinh viên trên giảng viên theo quy  ịnh.  

Bên c nh   i ngũ giảng viên cơ hữu v  giảng viên tham gia giảng d y, Nh  

trường cũng xây dựng đội ngũ    thu t viên, nhân viên hướng   n th  nghi   phục 

vụ cho công tác d y v  học của giảng viên v  sinh viên. Nh  trường có 5 kỹ thuật viên, 

chuyên ng nh Công nghệ thông tin hướng dẫn thực h nh các học phần  ược phân công 

của B  môn: ThS. Nguyễn Văn Kiểu, ThS. Ho ng Văn Tám, ThS. Nguyễn Ngọc 

Th nh, ThS. Lê Quốc Ho ng, ThS. Trần Đức Việt.  

Đồng thời,  ể nâng cao chất lượng   o t o trong to n b  khoá học, tùy v o  iều 

kiện   o t o thực tế, Trường Đ i học Quảng B nh có thể mời thỉnh giảng m t số giảng 

viên có kinh nghiệm từ các cơ sở   o t o lân cận như Đ i học Huế, Đ i học Đ  Nẵng 

tham gia giảng d y. 

b) Để  ảm bảo những  iều kiện về   i ngũ giảng viên, cán b  khoa học cho việc 

mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý, Nh  trường  ã xây dựng kế ho ch, thời 

gian, l  tr nh v  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các  ơn vị cũng như cá nhân. Về  ặc 

 iểm cụ thể, hiện nay   i ngũ giảng viên tham gia giảng d y các môn chung  ã  áp 

ứng  ược yêu cầu, có nhiều thâm niên trong công tác giảng d y. Tuy nhiên,  ối với   i 

ngũ giảng d y kiến thức chuyên môn về sư ph m còn chưa cập nhật kịp thời m t số n i 

dung trong chương tr nh giáo dục mới. V  vậy,  ể có thể  ảm bảo cho việc giảng d y 

mã ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý,   i ngũ giảng viên chuyên ng nh cần  ược bồi 

dưỡng thêm. Kế ho ch cụ thể:  
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+ Về phát triển   i ngũ cán b  giảng viên: hiện nay, về cơ bản, Nh  trường  ã 

 ảm bảo về số lượng v  chất lượng cán b  giảng viên, cán b  khoa học  áp ứng  iều 

kiện cho việc mở mã ng nh   o t o mới. Trong những năm tiếp theo, tuỳ v o  iều kiện 

thực tế, B  môn sẽ  ề xuất việc tuyển dụng bổ sung giảng viên (nếu cần thiết).  

+ Về phát triển chuyên môn: 

- Nh  trường yêu cầu   i ngũ giảng viên luôn tự cập nhật các n i dung  ổi mới 

trong chương tr nh giáo khoa  ể có thể bám sát việc cập nhật chương tr nh giảng d y 

h ng năm;  

- Phối hợp với Sở Giáo dục v  Đ o t o Quảng B nh; các  ơn vị liên quan  ể cử 

cán b  giảng viên của các b  môn tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn; kỹ năng 

nghiệp vụ sư ph m;  

- Nh  trường cử cán b  giảng viên chuyên ng nh tham gia các h i thảo giới thiệu 

sách giáo khoa Lịch sử Địa lý, sách giáo khoa Giáo dục công dân  ể cập nhật mới nhất 

về chương tr nh sách giáo khoa triển khai ở bậc THCS (khi có kế ho ch cụ thể); 

- H ng năm, Nh  trường tổ chức các buổi h i thảo, seminar cấp khoa, trường  ể 

cán b  giảng viên chia sẻ, trao  ổi kinh nghiệm học thuật, giảng d y.  

Trên nền tảng   i ngũ giảng viên  ảm bảo về số lượng v  tr nh    theo yêu cầu, 

có thâm niên v  năng lực giảng d y theo từng chuyên môn hẹp, các ho t   ng nói trên 

sẽ góp phần khắc phục những h n chế, nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn của 

  i ngũ giảng viên trong việc   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý.  

 . Điều kiện về cơ sở vật ch t để mở ngành đào tạo 

a) Căn cứ quy  ịnh về  iều kiện cơ sở vật chất trong mở ng nh   o t o theo quy 

 ịnh t i Thông tư 02/2022/TT- BGDĐT của B  Giáo dục v  Đ o t o ngày 18 tháng 01 

năm 2022 v   iều kiện thực tế của cơ sở   o t o, Hiệu trưởng Trường Đ i học Quảng 

B nh  ã chỉ   o v  tổ chức thực hiện  ầu tư cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị 

ho n to n  áp ứng  iều kiện mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý, cụ thể: 

-  h ng h c, giảng đư ng, trang thiết  ị h  trợ giảng  ạ : 

Trường Đ i học Quảng B nh  ã  ầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị  ể  ảm bảo 

 iều kiện   o t o mã ng nh với 04 h i trường, 69 phòng học các lo i, 11 phòng  a 

năng, 13 phòng l m việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, 02 khu ký túc xá 

cùng với nh  ăn, nh  sinh ho t c ng  ồng, 01 nh  thi  ấu  a năng, các sân thể thao, các 

phòng h i thảo, chuyên  ề v  phòng tự nghiên cứu, hệ thống máy chiếu, internet và 

wifi  ầy  ủ, cụ thể: 

+ H i trường, phòng học lớn trên 200 chỗ: 04 phòng với diện tích s n xây dựng 

là 2.396m
2
. Được sử dụng cho các học phần khối Kiến thức giáo dục   i cương, thực 

hiện ở các học kỳ I, II, III, IV. 
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+ Phòng học từ 100 - 200 chỗ: 04 phòng với diện tích s n xây dựng l  432m2. 

Được sử dụng cho các học phần khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện ở 

các học kỳ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

+ Phòng học từ 50 - 100 chỗ: 53 phòng với diện tích s n xây dựng l  4.184m
2
. 

Được sử dụng cho các học phần khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện ở 

các học kỳ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

+ Số phòng học dưới 50 chỗ: 12 phòng với diện tích s n xây dựng l  308m
2
. 

Được sử dụng cho các học phần khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện ở 

các học kỳ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

+ Số phòng học  a phương tiện: 11 phòng với diện tích s n xây dựng l  2.618m
2
. 

Được sử dụng cho các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tin học, Bản 

 ồ học, Hệ thống thông tin Địa lý, Ứng dụng công nghệ thông tin trong d y học, thực 

hiện ở các học kỳ I, II, III, IV, VII. 

+ Phòng l m việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên to n thời gian: 13 phòng 

với diện tích s n xây dựng l  650m
2
. Được sử dụng cho tất cả các học phần, thực hiện 

ở các học kỳ I, II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII. 

+ 01 nh  thi  ấu  a năng, các sân thể thao, các phòng h i thảo, chuyên  ề v  

phòng tự nghiên cứu, hệ thống máy chiếu, Internet v  wifi  ầy  ủ. 

-  h ng th  nghi  , cơ sở thực hành và trang thiết  ị phục vụ th  nghi  , thực hành: 

Trường Đ i học Quảng B nh hiện có 11 phòng máy tính với số lượng 260 máy 

tính, các phần mềm  ược trang bị  ầy  ủ, phục vụ cho thực h nh các học phần vào các 

học kỳ I, II, III, IV, VII của khoá học. 

- Cơ sở thực hành, thực t p: 

Ngo i các phòng máy tính phục vụ công tác giảng d y, trung tâm, thực h nh, 

thực tập th  Nh  trường còn ký kết với 12 cơ sở giáo dục phổ thông (các trường THCS, 

THPT trên  ịa b n tỉnh Quảng B nh  ã ký kết hợp tác) trên  ịa b n tỉnh  ể sinh viên có 

thể thực tập, thực hiện v o học kỳ VI, VIII trong chương tr nh   o t o. 

- Trung tâ  h c li u: có diện tích trung tâm học liệu:  3.160 m
2
 (3 tầng); Diện 

tích phòng  ọc: 1.050 m
2
; Phòng  ọc v  mượn t i liệu:  04; Phòng Lab, phòng máy 

tính:  02; Phòng H i thảo, chuyên  ề: 05; Các phòng tự học, tự nghiên 

cứu, học nhóm,  a phương tiện, Phòng Truyền thống và các dịch vụ khác. 

Trung tâm hiện có 370 số chỗ ngồi;  Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 32 

máy; Có 02 phần mềm quản lý thư viện; 01 thư viện  iện tử. 

Tổng số lượng bản sách: 100.087 (bản), 12.801 ( ầu sách). 

Đầu báo, t p chí các lo i ấn phẩm  ịnh kỳ khác: 730 lo i. 

T i liệu n i sinh (DSPACE): 1100  file 
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Nguồn cơ sở dữ liệu khác: Thư viện số gồm T i liệu.VN; Proquest: Cục Thông 

tin Khoa học v  Công nghệ Quốc gia. 

- Giáo trình, tài li u tha   hảo: 

Để phục vụ cho công tác   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý, Nh  trường 

 ã chuẩn bị 144 giáo tr nh, t i liệu tham khảo các học phần trong chương tr nh   o t o. 

Trong  ó, Nh  trường  ã tổ chức biên so n v  nghiệm thu phần lớn giáo tr nh, t i liệu 

tham khảo các học phần trong chương tr nh   o t o với h ng trăm bản gồm bản cứng 

v  bản mềm. Hiện nay b  môn  ang phân công các giảng viên  ăng ký biên so n bổ 

sung thêm giáo trình với những học phần mới  ể  ảm bảo kịp thời nghiệm thu v   ưa 

v o giảng d y học tập của giảng viên v  sinh viên khi triển khai thực hiện chương tr nh 

  o t o.  

b) Trên nền tảng  iều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học  ã  ảm bảo 

 ược các yêu cầu cho việc mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý, Trường Đ i 

học Quảng B nh tiếp tục xây dựng kế ho ch, thời gian, l  tr nh v  phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các  ơn vị cũng như cá nhân nhằm  ảm bảo theo yêu cầu của chương tr nh 

  o t o, phù hợp với kế ho ch giảng d y, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên 

v  sinh viên trong từng năm học cũng như to n b  khoá học, cụ thể: 

+ Đối với Phòng Quản trị: có kế ho ch  ịnh kỳ r  soát,  ánh giá thực tr ng cơ sở 

vật chất hiện có. Trên cơ sở  ó,  iều chỉnh, bố trí, sắp xếp l i nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng. Có kế ho ch chi tiết việc sửa chữa, thay thế, nâng cấp bổ sung những trang 

thiết bị d y học cần thiết nhằm  áp ứng yêu cầu d y v  học theo chương tr nh mới. 

+ Đối với B  môn Khoa học xã h i v  các b  môn khác có tham gia   o t o: Trong 

quá tr nh giảng d y, thường xuyên cập nhật các t i liệu chính, t i liệu tham khảo mới 

có liên quan  ến ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý, gửi  ề xuất  ối với Trung tâm Học 

liệu  ể bổ sung, cập nhật nguồn học liệu phục vụ cho việc d y v  học  ối với các học 

phần chuyên ng nh. 

+ Đối với Trung tâm học liệu: thường xuyên r  soát danh mục t i liệu tham khảo 

 ối với các ng nh, phối hợp với các b  môn  ể có  ề xuất kịp thời trong việc mua bổ 

sung các sách t i liệu tham khảo mới,  ặc biệt l  những t i liệu có liên quan  ến n i 

dung  ổi mới của chương tr nh giáo dục  ang áp dụng. 

6. Điều kiện về tổ chức bộ máy quản lý để mở ngành đào tạo 

a) Để mở ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý, Nh  trường giao Khoa Khoa 

học cơ bản chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các ho t   ng chuyên môn, giảng 

viên, người học. B  môn Khoa học xã h i (Khoa Khoa học cơ bản) là  ơn vị quản lý 

chuyên trách  áp ứng yêu cầu chuyên môn v  chịu trách nhiệm trước Nh  trường về 

chất lượng   o t o  ối với ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý. Trưởng khoa Khoa học cơ 

bản có trách nhiệm phối hợp với các Khoa có liên quan tổ chức, chỉ   o tiến h nh xây 
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dựng  ề cương chi tiết học phần  ảm bảo  ược mục tiêu, n i dung, yêu cầu  ề ra,  ồng 

thời phù hợp với  iều kiện cụ thể của nh  trường, của  ịa phương,  áp ứng nhu cầu của 

người học v  của xã h i. Trên cơ sở  ề cương chi tiết học phần, tiến h nh xây dựng kế 

ho ch kinh phí thực h nh, thực tập, tham quan thực  ịa v  mua sắm bổ sung các  ồ 

dùng, thiết bị d y học cho to n khóa   o t o. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức 

năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm  ịnh v  tr nh Hiệu trưởng phê duyệt  ể 

thực hiện. 

b) Việc phân công cán b  quản lý chuyên môn v  giao trách nhiệm, quyền h n 

cho tập thể v  cá nhân cán b  quản lý chuyên môn  ể quản lý v  tổ chức các ho t   ng 

chuyên môn  ối với ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý  ược cụ thể như sau: 

+ Hai nhóm chuyên môn Lịch sử, Địa lý thu c B  môn Khoa học xã h i (Khoa 

Khoa học cơ bản) chịu trách nhiệm trong việc phối hợp xây dựng chương tr nh   o t o 

mã ngành Sư ph m Lịch sử - Địa lý. 

+ Phụ trách b  môn l  GVC.ThS. Lê Trọng Đ i v  Phó trưởng b  môn l  

NCS.ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chuyên 

môn; giao trách nhiệm cụ thể cho các th nh viên b  môn (có phương án dự kiến  ể 

thực hiện theo kế ho ch của từng năm học v  to n khoá học). 

+ Cán b  giảng viên các b  môn v   ơn vị có liên quan: thực hiện công việc 

chuyên môn theo sự phân công của phụ trách b  môn. 

7. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành 

đào tạo 

a) Năm 2022 l  năm thứ hai Quảng B nh thực hiện Nghị quyết Đ i h i Đảng b  

tỉnh lần thứ XVII v  các chương tr nh trọng tâm, khâu   t phá nhiệm kỳ 2020-2025. 

Việc triển khai kế ho ch phát triển kinh tế - xã h i năm 2021 v   ầu năm 2022 gặp 

nhiều khó khăn,  ặc biệt l  diễn biến phức t p của   i dịch COVID-19  ã ảnh hưởng 

sâu sắc tới to n b  ho t   ng kinh tế - xã h i của tỉnh. Đối với lĩnh vực giáo dục -   o 

t o, dịch COVID-19 kéo d i trong thời gian qua  ã l m gián  o n tiến tr nh   o t o, 

khó khăn trong tổ chức ho t   ng d y học v  ngo i khóa tập trung của các trường học, 

trong  ó có Trường Đ i học Quảng B nh.  

Về ưu  iểm, Trường Đ i học Quảng B nh l  trường   i học duy nhất t i tỉnh 

Quảng B nh, do vậy chiến lược phát triển của Nh  trường luôn theo sát  ịnh hướng, 

nhu cầu về nguồn nhân lực của tỉnh theo từng giai  o n. Trong quá tr nh xây dựng v  

phát triển, Nh  trường  ã trải qua nhiều giai  o n, từ Trường Sư ph m Trung cấp, 

Trường Sư ph m 10 + 3, Trường Trung học Sư ph m, Trường Cao  ẳng Sư ph m v  

Trường Đ i học Quảng B nh. Vượt qua những khó khăn thử thách, tập thể cán b , 

giảng viên Trường Đ i học Quảng B nh  ã luôn nỗ lực phấn  ấu, phát triển về mọi 

mặt, góp phần tích cực v o việc   o t o nguồn nhân lực, trở th nh  ịa chỉ h i tụ tri 



17 

 

 

thức khoa học công nghệ, trung tâm   o t o v  nghiên cứu lớn của Quảng B nh cũng 

như khu vực. Từ năm 2006, Trường Đ i học Quảng B nh  ược th nh lập trên cơ sở 

Trường Cao  ẳng Sư ph m Quảng B nh, trở th nh trường   i học   o t o  a ng nh, 

nhưng trụ c t vẫn l  khối ng nh sư ph m. Nh  trường  ã từng tổ chức   o t o các 

ngành có liên quan là ngành Sư ph m Địa - Sử, Văn - Sử, Nh c - Sử, Địa - Giáo dục 

công dân, Sử - Công tác   i ở tr nh    cao  ẳng ở các khoá 6, 7, 11 (1997 - 2000, 1998 

- 2001, 2002 - 2005). Với truyền thống lâu  ời, cùng với  iều kiện về   i ngũ giảng 

viên v  cán b  khoa học của Trường hiện nay, ho n to n  ảm bảo  ủ năng lực cho việc 

giảng d y theo từng chuyên môn hẹp khi mở ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý.  

Tuy nhiên, Trường Đ i học Quảng B nh l  trường   i học  ịa phương, vẫn còn 

có những h n chế nhất  ịnh, trong  ó chủ yếu l  về năng lực   i ngũ giảng viên. Đ i 

ngũ giảng viên phục vụ giảng d y cho ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý  ều   t chuẩn 

quy  ịnh ( ều có tr nh    từ ThS trở lên), song số lượng GS, PGS, TS còn khá ít. Đối 

với việc mở ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý, việc giảng d y các học phần về sư ph m 

 òi hỏi sự cập nhật về các phương pháp mới,  áp ứng  ược các n i dung  ặt ra trong 

chương tr nh giáo dục phổ thông mới; do  iều kiện còn h n chế nên sự cập nhật n y ở 

m t số giảng viên còn chưa kịp thời. 

M t số rủi ro liên quan  ến việc   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý có thể 

xảy ra trong thời gian sắp tới: 

- Khuynh hướng dân số  ang gi   i l m giảm quy mô các nhóm dân số trẻ, sự 

c nh tranh giữa các cơ sở   o t o trong việc   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý 

có thể dẫn  ến khó khăn về số lượng  ăng ký tuyển sinh v  nhập học. 

- T nh h nh dịch bệnh, thiên tai, biến  ổi khí hậu ng y c ng phức t p có thể dẫn 

 ến sự gián  o n trong công tác   o t o,  òi hỏi Nh  trường cần có kế ho ch thích ứng 

linh ho t về phương thức   o t o trong từng thời  iểm. 

- Sự h n chế về nguồn giảng viên có chất lượng cao  ể  áp ứng nhu cầu nâng cao 

chất lượng   o t o có thể dẫn  ến trường hợp không  áp ứng  ược các yêu cầu v  bị 

  nh chỉ ho t   ng  ối với ng nh   o t o. 

Như vậy, trong quá tr nh xây dựng mở ng nh Sư ph m Lịch sử - Địa lý t i 

Trường Đ i học Quảng B nh, có thể xảy ra các rủi ro, nghiêm trọng nhất l  khi Nh  

trường không  áp ứng  ược các  iều kiện th  có thể dẫn  ến việc   nh chỉ ho t   ng 

với ng nh   o t o. 

Từ việc phân tích t nh h nh phát triển kinh tế - xã h i, dự báo những biến   ng có 

thể xảy ra, phân tích  iểm m nh,  iểm yếu của cơ sở   o t o v  dự báo các rủi ro có 

thể xảy ra khi mở mã ng nh v  triển khai tuyển sinh,   o t o ng nh Sư ph m Lịch sử - 

Địa lý, chúng tôi  ề xuất các phương án, giải pháp cụ thể như sau: 
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- Tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh  ến phụ huynh, học sinh các 

trường THPT trên  ịa b n v  các tỉnh lân cận;  

- Giải thích  ược nhu cầu về nguồn nhân lực ng nh   o t o Sư ph m Lịch sử - 

Địa lý, l m rõ các chính sách ưu  ãi của Nh  nước  ối với ng nh sư ph m,  ể phụ 

huynh v  học sinh thấy  ược thuận lợi trong việc chọn ng nh nghề; 

- Có kế ho ch   o t o nâng cao chất lượng   i ngũ (tăng cường cử  i   o t o  ể 

nâng cao tr nh   ) v  tuyển dụng bổ sung thêm các giảng viên có chuyên môn  ảm bảo 

việc giảng d y các khối kiến thức trong chương tr nh   o t o. 

- Để linh ho t trong việc chuyển  ổi h nh thức d y v  học (trực tiếp và trực 

tuyến),  òi hỏi Nh  trường cần phải nâng cấp v  trang bị thêm cơ sở vật chất, tiếp tục 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin  ể hỗ trợ cho công tác giảng d y trực tiếp v  

trực tuyến, nâng cao chất lượng việc d y v  học, nhằm nâng cao năng lực thích ứng 

với các tác   ng của thiên tai, dịch bệnh trong từng thời  iểm cụ thể. 

b) Trong trường hợp cơ sở   o t o bị   nh chỉ ho t   ng ng nh   o t o, chúng tôi 

 ề xuất các phương án, giải pháp cụ thể  ể bảo vệ quyền lợi cho người học, giảng viên, 

nh  trường v  các bên liên quan, cụ thể như sau: 

+ Đối với giảng viên, trong trường hợp bu c phải   nh chỉ ho t   ng của ng nh 

  o t o, cơ sở   o t o cần có kế ho ch, thông báo  ể cho giảng viên có sự chủ   ng 

trong sắp xếp công việc; Hoặc t o  iều kiện cho giảng viên có cơ h i tham gia các lớp 

  o t o/   o t o l i các lĩnh vực chuyên môn gần  ể giảng viên có thể có sự chuyển  ổi 

khi cần thiết. 

+ Đối với sinh viên, Nh  trường liên hệ với các cơ sở   o t o có mã ng nh   o 

t o Sư ph m Lịch sử - Địa lý  ể gửi sinh viên tham gia tiếp quá tr nh học tập; hoặc 

chuyển trường cho sinh viên theo nguyện vọng. 
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