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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022 

Ngành: Sư phạm Lịch sử 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn bằng 2 chính quy 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

      

- Đã tốt nghiệp 1 bằng đại học hệ chính quy về Khoa học xã hội và nhân văn, hoặc đại 

học sư phạm không phải là sư phạm lịch sử. 

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước  

   

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

      

           

Có kiến thức khoa học lịch sử  mang tính hệ thống, sâu rộng cả về lịch sử,  dân tộc, 

lịch sử thế giới và giáo dục lịch sử cùng những kiến thức đại cương về chính trị pháp 

luật, tâm lý, giáo dục, lịch sử địa phương, để làm công tác giảng dạy lịch sử  tại các 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp. Có kiến thức 

chuyên sâu ở mức nhất định để có thể học lên trình độ Sau đại học.  

  ỹ  ă g 
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Kỹ năng cứng: 

+ Tìm   ểu đố   ượ g và mô   rườ g g áo dụ  

+ Xây dự g mụ    êu, lập k   oạ   dạy  ọ  và g áo dụ   ọ  s    

+ Tổ     ,  r ể  k a  k   oạ   dạy  ọ  và g áo dụ   ọ  s    

+   ểm  ra, đá   g á k   quả  ọ   ập và rè  luyệ  đạo đ    ủa  gườ   ọ , đá   g á 

 ả       v ệ  dạy  ọ  và g áo dụ   ọ  s   . 

+Tự p á   r ể    uyê  mô ,  g ề  g  ệp 

+ Vậ  dụ g  r       lý luậ  về  g  ê    u k oa  ọ  để   ự    ệ   á  đề  à  k oa  ọ , 

sá g k    k     g  ệm   eo   uẩ   g ề  g  ệp g áo v ê  Tru g  ọ . 

+ Đá   g á bố   ả   XH,  ổ       á   oạ  độ g p á   r ể    uyê  mô  

Kỹ năng mềm 

*  ỹ  ă g  á   â : 

+ Có kỹ năng tự học và học tập suốt đời. 

+ Có kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin. 

*Làm v ệ    óm 

Có kỹ năng thành lập nhóm, xây dựng, triển khai kế hoạch làm việc nhóm, có khả 

năng thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh. 

*  ỹ  ă g quả  lý, lã   đạo: 

Có kỹ năng ra những quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt 

động trong trường, lớp mà mình phụ trách. 

*  ỹ  ă g  oạ  độ g xã  ộ : 

Tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, mục tiêu 

của nghề nghiệp .  

 *  ỹ  ă g g ao    p: 

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trực tiếp giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản 

hoặc email. 
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*  ỹ  ă g sử dụ g  goạ   gữ,      ọ : 

+ Có thể sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt trình độ B1 (tương đương 

bậc 3 trong thang 6 bậc của Việt Nam). 

+ Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản phù hợp công việc chuyên môn.   

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

      

Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, làm nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về học tập, sinh hoạt. 

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện phối hợp với Khoa Bồi dưỡng và Giáo vụ khoa 

hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ. 

Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: 

xem thông báo, Thời khóa biểu, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, Nộp tiền học 

phí,… 

- Khoa và Bộ môn tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người 

học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia tập dượt các hoạt động Xeminar 

khoa học. 

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ. 

Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên hỗ trợ các hoạt động thực thực 

hành và giới thiệu việc làm cho sinh viên   

   

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

trường 

thực hiện 

      

Mã ngành: Sư phạm Lịch sử. Hệ: Vừa làm vừa học. 

Chương trình đào tạo gồm: 30 học phần với 70 tín chỉ  

Trong đó có các khối kiến thức: Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 22 tín chỉ; Kiến thức 

chuyên nghiệp 41 tín chỉ; Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7 tín chỉ.  

   

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

      

Sau khi tốt nghiệp người học có thể học lên các trình độ sau đại học về Lịch sử thế 

giới, Lịch sử Việt Nam, Giáo dục Lịch sử  ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước và 

nước ngoài.   
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trình độ 

sau khi ra 

trường 

 

VI 

Vị trí làm 

sau khi 

tốt nghiệp 

      

Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy môn Lịch sử.  

Giáo viên tiểu học giảng dạy phần lịch sử trong môn Tự nhiên & xã hội ở khối 4 và 5 

Có thể làm cán bộ quản lý tư liệu và hướng dẫn tham quan tại các bảo tàng, nhà truyền 

thống, khu di tích lịch sử văn hóa của trung ương và địa phương hoặc làm công tác 

nghiên cứu, quản lý, chuyên viên các cơ quan giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên,  

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác văn hóa xã hội ở các cơ quan nhà 

nước, đoàn thể xã hội, các Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo ở Tỉnh ủy, 

Huyện ủy hoặc làm công tác nghiên cứu Lịch sử, Văn hóa, Du lịch tại các bảo tàng, 

nhà truyền thống, khu di tích lịch sử văn hóa, khu lưu niệm của các danh nhân từ cấp 

xã đến cấp tỉnh 

   

                                  Quả g Bì  , ngày ….. tháng 12   ăm 2021 

         

        KT. TRƯỞNG KHOA                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                

         P. TRƯỞNG KHOA 

                  (Đã ký)                                                                                                                                 (Đã ký)   

         TS. Nguyễn Quang Hòe                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng 

 

 
 

 

 


