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Biểu mẫu 18 
          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ĐH Địa lý – Du lịch K57 

1 Địa lý địa phương (Quảng Bình) 
Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 HK 1 Bài tiểu luận 

2 Địa lý du lịch Việt Nam 
Phát triển khối kiến thức chuyên môn Địa lý du 

lịch  
2  HK 1 Tiểu luận 

3 Địa lý du lịch thế giới 
Phát triển khối kiến thức chuyên môn Địa lý du 

lịch 
2 HK 1 Tiểu luận 

4 Thực hành nghề nghiệp 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành Địa lý 

học 

2 HK 1 Báo cáo 

5 
Tiểu luận chuyên ngành (Thay thế 

KLTN) 

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chung của chuyên 

ngành Địa lý học 
4 HK2 Tiểu luận 

6 Tiểu luận ngành (Thay thế KLTN) 
Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chung của ngành 

Địa lý học 
3 HK2 Tiểu luận 

7 Thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chung của ngành   HK2 Báo cáo 

Đại học Giáo dục tiểu học K57 

1 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3-1-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH57 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 21/8 – 27/11/2018 Báo cáo 

2 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3-1-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH57 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 21/8 – 27/11/2018 Báo cáo 

3 
PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 3/Giáo dục 

Tiểu học 2 DH57 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận, bài tập thực 

hành 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 
PPDH Tiếng Việt nâng cao/ Giáo dục 

Tiểu học DH57 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
4 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

5 
Toán học 3 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

6 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 

lý ngành 

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành 

GDTH 
2 

20/8 – 30/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

7 
Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ 

thuật ở Tiểu học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Thực hành) 

8 
Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Thực hành) 

9 
Giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết 

tật ở Tiểu học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

10 
 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu 

học 3  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

11 
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 

3  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

12 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Báo cáo) 

13 
Đánh giá kết quả ở Tiểu học    Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

14 
Thực tập sư phạm  Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
6 

24/12/2018 -

27/05/2019 
Cơ sở TT 

15 
Phương pháp dạy học Toán nâng cao   Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

16 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng 

cao 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
4 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

17 
Toán học 4 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

18 Mỹ thuật 

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề về  mỹ thuật, 

các kiến thức thường thức mỹ thuật, kĩ năng Vận 

dụng kiến thức vào việc thực hành mỹ thuật 

 02 

15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 (có 

các tiết thực hành 

Khả năng thể hiện kỹ năng thực 

hành vẽ, nặn đất. 

Khả năng thảo luận, phân tích 

tác phẩm mỹ thuật.  Vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

quy đổi) 

19 
Phương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu 

học 

Trang bị, rèn luyện cho SV PP  

 tổ chức dạy học mỹ thuật ở trường Tiểu học 
02  

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 

Thông qua quan sát nhận xét các 

chương trình, phương pháp, kế 

hoạch giáo án, đồ dùng dạy học, 

kỹ năng tập giảng, hiệu quả của 

tiết dạy để đánh giá. 

Vấn đáp 

ĐH Địa lý – Du lịch K60 

1 Địa chất và địa mạo học Phát triển khối kiến thức ngành 3 HK 1 Tiểu luận 

2 Nhập môn khoa học du lịch  Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 HK 1 Viết 

3 Cơ sở địa lý tự nhiên  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK 1 Viết/ vấn đáp 

4 Cơ sở địa lý nhân văn  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK 1 Viết/ vấn đáp 

5 Thống kê trong khoa học xã hội  Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK 1 Viết 

6 Khí tượng, khí hậu và thủy văn học  Phát triển khối kiến thức ngành 3 HK2 Viết/ vấn đáp 

7 Địa lý kinh tế  Phát triển khối kiến thức ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp 

8 
Dân số học và lao động-2-18 

(BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức ngành 2 HK2 Viết/ vấn đáp 

9 
Bản đồ học-2-18 (BK01)/Địa lý - Du 

lịch 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 HK2 Bài tập lớn 

10 
Phương pháp nghiên cứu khoa học-2-18 

(BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức chung 3 HK2 Báo cáo 

11 Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH Địa lý 60 Phát triển khối kiến thức chung 2 01/2019-5/2019 Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

12 Tiếng Việt 1/ Lào 60 Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 8/2018-12/2018 Viết hoặc vấn đáp 

13 Tiếng Việt 2/ Lào 60 Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 01/2019-5/2019 Viết hoặc vấn đáp 

14 Tiếng Việt 3/ Lào 59 Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 3 8/2018-12/2018 Viết hoặc vấn đáp 

15 
Pháp luật đại cương-1-18 (BK08)/ĐH 

Địa + Tiếng Anh K60 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà 

nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

2 HK 1 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những 

kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. 

16 
Tin học/ĐH Địa + Tieng Anh + 

QLTNMT K60 
Phát triển khối kiến thức GD đại cương 2 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

17 Giáo dục quốc phòng  Phát triển khối kiến thức GD đại cương  
HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

18 
Giáo dục thể chất 1/QTKD + Địa lý K60 

 
Phát triển khối kiến thức GD đại cương 1 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

19 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/ĐH Địa + NN Anh + CNTT K60 
Phát triển khối kiến thức chung của Ngành 2 HK 2 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

20 

Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 

HK 2 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

21 

Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 

HK 2 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

22 

Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 

HK 2 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

23 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 

HK 2 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

Đại học Giáo dục tiểu học K58 

1 

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu 

học-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 

DH58 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
2 20/8 – 22/10/2018 Tiểu luận 

2 

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu 

học-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 

DH58 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
2 20/8 – 22/10/2018 Tiểu luận 

3 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH58 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Báo cáo 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH58 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Báo cáo 

5 
Từ Hán Việt và dạy từ Hán Việt ở Tiểu 

học/Giáo dục Tiểu học DH58 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

6 
Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở Tiểu học/ 

Giáo dục Tiểu học DH58 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận, bài tập thực 

hành 

7 
PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học /Giáo dục 

Tiểu học 2 DH58 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

8 Đường lối cách mạng của ĐCS Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 3 
20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

9 Giao tiếp sư phạm 
Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành 

GDTH 
3 

08/10– 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

10 
Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu 

học  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

11 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

12 

Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã 

hội ở Tiểu học 2 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

08/10 – 

02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

13 
Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo 

đức ở Tiểu học  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

21/8 – 03/12/2017 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

14 
Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

15 
Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 13/10/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

16 

 

Kiến tập sư phạm  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

15/10 – 

04/11/2017 

 

Báo cáo + Phỏng vấn 

17  Âm nhạc 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/08 - 

13/10/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp, TH) 

18 
Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu 

học   

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp, TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

19 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu 

học  2 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

20 
Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học  

2 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

21 

Kiểm tra, đánh giá kết quả ở Tiểu học    
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

22 Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
1 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

Đại học giáo dục Tiểu học K59 

1 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Báo cáo 

2 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59 
Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 2 HK2 Báo cáo 

3 
PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 1-

2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục Tiểu học 
2 HK2 Viết hoặc vấn đáp 

4 
PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 1-

2-18 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục Tiểu học 
2 HK2 Viết hoặc vấn đáp 

5 
Rèn luyện NVSP thường xuyên /Giáo 

dục Tiểu học DH59 

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc 

nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH. 
1 8/2018-12/2018 

Viết hoặc thực hành 

6 
Tiếng Việt thực hành/Giáo dục Tiểu học  

DH59 
Phát triển khối kiến thức chung 2 8/2018-12/2018 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

7 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 3 

20/8 – 03/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

8 LLDH và LLGD ở TH 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/08 - 

24/10/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

9 
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm 

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 23/9/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

10 Những vấn đề chung của giáo dục học 
Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

11 Rèn luyện NVSPTX 1 Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 1 20/8 – 23/9/2018 KT thường xuyên + Thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của ngành GDTH  

 

học phần (Thực hành) 

12 Toán học 2 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

13 Giáo dục thể chất 3 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 

20/8 – 23/9/2018 

 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

14 Đường lối cách mạng của ĐCS Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 3 
24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

15 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

DHTH 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2  
24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

17 Mỹ thuật 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

18 Giáo dục thể chất 4 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

19 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK04)/Lớp A04 
Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

20 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

21 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

22 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

23 
Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

Đại học Giáo dục mầm non K57 

1 

Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch 

bản và TC cho trẻ đóng kịch/Giáo dục 

Mầm non DH57 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm GDMN. 
3 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 



8 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2 Múa và pp dạy múa cho trẻ mầm non 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

2 
18/9 -/28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 

3 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai 

nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

2 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 

4 
LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội 

dung sau:  

Những vấn đề về sự hình thành và phát triển hoạt 

động tạo hình của trẻ em; mục đích, nhiệm vụ, nội 

dung phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non theo các độ tuổi.  

Lý luận và thực hành rèn luyện kỹ năng lập kế 

hoạch, trang bị đồ dùng, điều kiện để tổ chức môi 

trường và đánh giá khả năng hoạt động tạo hình 

của trẻ bằng hệ thống các phương pháp, hình thức 

phù hợp với xu hướng phát huy tính tích cực của 

trẻ, đảm bảo nguyên tắc tiếp cận tích hợp. 

Các yêu cầu cơ bản về việc lựa chọn tác phẩm và 

cách thức tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm 

nghệ thuật tạo hình; Sử dụng tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình khi tổ chức các hoạt động giáo dục mang 

tính tích hợp. 

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 

5 Giáo dục hòa nhập 

Trẻ khuyết tật, phân loại các dạng tật; các hình 

thức giáo dục cho trẻ khuyết tật; các vấn đề về giáo 

dục hoà nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với 

trẻ bình thường và trẻ có những khả năng đặc biệt, 

can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; nhận biết và chẩn 

đoán một số tật; cách tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho trẻ khuyết tật ở trường Mầm non. 

2 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 

6 
LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội 

dung sau:  

Những vấn đề về sự hình thành và phát triển hoạt 

động tạo hình của trẻ em; mục đích, nhiệm vụ, nội 

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dung phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non theo các độ tuổi.  

Lý luận và thực hành rèn luyện kỹ năng lập kế 

hoạch, trang bị đồ dùng, điều kiện để tổ chức môi 

trường và đánh giá khả năng hoạt động tạo hình 

của trẻ bằng hệ thống các phương pháp, hình thức 

phù hợp với xu hướng phát huy tính tích cực của 

trẻ, đảm bảo nguyên tắc tiếp cận tích hợp. 

Các yêu cầu cơ bản về việc lựa chọn tác phẩm và 

cách thức tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm 

nghệ thuật tạo hình; Sử dụng tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình khi tổ chức các hoạt động giáo dục mang 

tính tích hợp. 

7 Thể dục nghệ thuật 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên hệ 

thống kiến thức cơ bản về thể dục nghệ thuật. Hình 

thành cho sinh viên những kỹ thuật động tác, kỹ 

năng vận động với nhạc đệm gồm thể dục nhịp 

điệu và vũ quốc tế. 

2 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp, Viết, Thực hành) 

8 Thực tế chuyên môn 

Căn cứ nội dung chương trình các môn học thuộc 

ngành xã hội như: Văn học, Đại cương Mỹ học và 

các học phần liên quan để tổ chức cho sinh viên đi 

tham quan thực tế một số danh lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử, văn hóa…ở các địa phương trong cả 

nước. 

1 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Tiểu luận) 

9 Thực tập sư phạm 

Nội dung: Sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến 

thức đã học vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ ở 

trường Mầm non trong 8 tuần. Sinh viên tiến hành 

các hoạt động tại lớp ở trường Mầm non. 

6 
29/1-20/6 

2019 

Lấy kết quả Sinh viên đi thực 

tập tại các trường mầm non 

10 Khóa luận tốt nghiệp 

Nội dung: Là những vấn đề đặt ra trong nội dung 

các học phần: các vấn đề về Tâm lý, Giáo dục học 

lứa tuổi Mầm non, Toán và Phương pháp làm quen 

biểu tượng  Toán; Tiếng Việt, Văn học, Phương 

pháp làm quen văn học và Phương pháp phát triển 

ngôn ngữ; Âm nhạc và Lý luận và PP tổ chức hoạt 

động Âm nhạc cho trẻ…để mở rộng đào sâu 

nghiên cứu. 

7 
29/1-20/6 

2019 

Lấy kết quả từ Hội đồng nghiệm 

thu Khóa luận 

11 Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ 3 29/1-20/6 Kiểm tra thường xuyên + Thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch bản về đặc trưng một số loại hình nghệ thuật thể 

hiện tác phẩm văn học ở trường Mầm non, kỹ thuật 

thể hiện kịch bản văn học, cách chuyển thể tác 

phẩm văn học sang kịch bản, cách thức tổ chức trẻ 

đóng kịch và rèn các kỹ năng diễn kịch rối và một 

số kỹ năng cần thiết khác. 

2019 kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

12 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 

Học phần tổ chức các hoạt động vui chơi cung cấp 

cho sinh viên những vấn đề cơ bản về trò chơi trẻ 

em: Khái niệm hoạt động vui chơi, các loại trò chơi 

của trẻ em, ý nghĩa của hoạt động vui chơi, sự hình 

thành và phát triển các loại trò chơi trong độ tuổi, 

vị trí của hoạt động vui chơi trong chương trình 

giáo dục Mầm non, vai trò của người lớn đối với sự 

phát triển hoạt động vui chơi của trẻ. Cung cấp 

những cơ sở lí luận chung về các phương pháp, 

biện pháp và hình thức tổ chức các hoạt động vui 

chơi cho trẻ Mầm non. 

2 
29/1-20/6 

2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

13 
Dạy học và phát triển sự sáng tạo cho trẻ 

trong hoạt động tạo hình 

Học phần giúp cho sinh viên thấy được vaitrò của 

sự phát triển khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt 

động tạo hình, trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ 

Mầm non, hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang 

điểm đánh giá khả năng sáng tạo của trẻ. 

2 
29/1-20/6 

2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

14 NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát 

chung về nghệ thuật tạo hình, kỹ năng thực hành về 

tạo hình phục vụ cho trường mầm non 

02 

15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 (có 

các tiết thực hành 

quy đổi) 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

( Thực hành) 

15 

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HOẠT 

ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM 

NON 

Trang bị, rèn luyện cho SV LL và PP  

 tổ chức hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 

non ở các độ tuổi 

02 

10 tuần, mỗi tuần 

3 tiết  (20/8 – 

02/12/2018) 

Thông qua quan sát nhận xét các 

phương pháp, chương trình, kế 

hoạch giáo án, đồ dùng dạy học, 

kỹ năng hướng dẫn trẻ, hiệu quả 

của tiết dạy để đánh giá. 

16 

DẠY HỌC VỚI SỰ PHÁT TRIỂN 

TÍNH NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 

TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH ( 

TT KL TN) 

Hướng dẫn đánh giá khả năng sáng tạo của trẻ, 

rèn luyện thực hành thiết kế đồ dùng trực quan, 

kế hoạch tổ chức trẻ dạy học tích hợp và đánh 

giá trong tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động tạo 

hình ở mầm non 

02 

10 tuần, mỗi tuần 

3 tiết  (20/8 – 

02/12/2018) 

kế hoạch giáo án, thiết kế đồ 

dùng dạy học, kỹ năng hướng 

dẫn, đánh giá HĐ TH của trẻ. 

Bài tập báo cáo tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Đại học Giáo dục mầm non K60 

1 Tiếng Việt/ĐH GDMN K60 Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 3 8/2018-12/2018 Viết hoặc tiểu luận 

2 PPNCKHGD/ ĐH GDMN K60 Phát triển khối kiến thức chung 2 8/2018-12/2018 Viết hoặc tiểu luận 

3 
Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH GDMN 

K60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 8/2018-12/2018 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

4 Âm nhạc 1 

- Nhạc lý cơ bản: Các khái niệm về cao độ, trường 

độ trong âm nhạc; các khái niệm cung, quãng, điệu 

thức và hợp âm của âm nhạc  

- Xướng âm các bài hát trong chương trình từ 

không dấu hóa đến một dấu hóa với các loại nhịp 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8  

- Học hát: Luyện thanh phát triển hơi thở, mở rộng 

âm vực giọng hát; luyện tập cách thể hiện bài hát 

trong chương trình đúng với yêu cầu nội dung nghệ 

thuật. 

- Học Đàn Organ: Luyện ngón tay trái và tay phải 

trên đàn organ ở giọng không hóa biểu, thực hành 

ứng dụng các bài hát trong chương trình. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 

năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

6 Tiếng Việt 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 

năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

03 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

7 Nghệ thuật tạo hình 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ 

bản về nghệ thuật tạo hình: Khái quát về nghệ thuật 

tạo hình, loại hình, chất liệu, luật xa gần và giải 

phẫu tạo hình; Lý thuyết và thực hành vẽ theo mẫu, 

vẽ trang trí, vẽ tranh, nặn đất và một số kỹ thuật tạo 

hình khác. Tìm hiểu một số tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình hiện đại và tranh dân gian Việt Nam. 

03 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

8 Tin học 

Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin 

học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ 

bản về ứng dụng Tin học văn phòng. 

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học 

tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong 

đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức 

về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ 

thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng 

tính điện tử,... 

9 Pháp luật đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà 

nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những 

kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

10 Tâm lý học đại cương 

Nội dung học phần: Giới thiệu khái quát về khoa 

học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luậtvà các 

yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của 

các hiện tượng tâm lý người. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

11 Giáo dục thể chất 1 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

01 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

12 Tiếng Anh B1.1 Writing 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

13 Tiếng Anh B1.1 Speaking 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

14 Tiếng Anh B1.1 Reading Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ- 02 18/9 -28/1/2019 Kiểm tra thường xuyên + Thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

15 Tiếng Anh B1.1 Listening 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

16 Sinh lý học trẻ em 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu 

tạo và chức năng hoạt động của các cơ quan và hệ 

cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

17 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

03 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

18 Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về văn hoá học và văn hoá Việt Nam: 

Khái niệm về văn hoá Việt Nam; tiến trình văn hoá 

Việt Nam; các thành tố văn hoá Việt Nam gồm văn 

hoá nhận thức, văn hoá tổ chức đời sống, văn hoá 

ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

19 Giáo dục học đại cương 

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản, đại 

cương về giáo dục học: Đối tượng, nhiệm vụ, phư-

ơng pháp nghiên cứu và các phạm trù cơ bản của 

giáo dục học; Vai trò của giáo dục và các yếu tố 

khác đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. 

Mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục 

quốc dân và người giáo viên mầm non 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

20 Tâm lý học trẻ em 1 

Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những 

vấn đề lí luận chung về tâm lí học trẻ em và những 

đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến 3 

tuổi. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

21 Tâm lý học trẻ em 2 
Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em lứa 
02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tuổi mẫu giáo (3- 6 tuổi). (Vấn đáp hoặc thi Viết) 

22 LL và PP GDTC cho trẻ mầm non 

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề 

cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của 

nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận 

của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo 

dục thể chất ở trường mầm non. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

23 Giáo dục thể chất 2 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

01 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

24 Tiếng Anh B1.2 Writing 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

25 Tiếng Anh B1.2 Listening 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

26 Tiếng Anh B1.2 Speaking 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

27 Tiếng Anh B1.2 Reading 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

Cao đẳng Giáo dục Mầm non K58 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Phương pháp làm quen với Văn 

học/Giáo dục Mầm non 1 CD58 

 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm GDMN. 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

2 
Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm-

/Giáo dục Mầm non CD58 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

3 nghệ thuật tạo hình 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát 

về nghệ thuật tạo hình, kỹ năng thực hành về tạo 

hình phục vụ cho trường mầm non 

02 

15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 (có 

các tiết thực hành 

quy đổi) 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

( Thực hành) 

4 tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 

Trang bị, rèn luyện cho SV PP  

 tổ chức hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 

non ở các độ tuổi 

02 

10 tuần, mỗi tuần 

3 tiết  (20/8 – 

02/12/2018) 

Thông qua quan sát nhận xét các 

phương pháp, chương trình, kế 

hoạch giáo án, đồ dùng dạy học, 

kỹ năng hướng dẫn trẻ, hiệu quả 

của tiết dạy để đánh giá. 

5 

Các chuyên đề đổi mới trong giáo dục 

Mầm non (Thay thế KLTN)-2-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD58 

Cung cấp các kiến thức chuyên ngành 3 HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Đánh giá trong giáo dục Mầm non-1-18 

(BK02)/Giáo dục Mầm non 1 CD58 
Cung cấp các kiến thức chuyên ngành 2 Hk 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Giáo dục hòa nhập-1-18 (BK01)/Giáo 

dục Mầm non 1 CD58_150 

Trẻ khuyết tật, phân loại các dạng tật; các hình 

thức giáo dục cho trẻ khuyết tật; các vấn đề về giáo 

dục hoà nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với 

trẻ bình thường và trẻ có những khả năng đặc biệt, 

can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; nhận biết và chẩn 

đoán một số tật; cách tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho trẻ khuyết tật ở trường Mầm non. 

2 Hk 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn-1-18 

(BK02)/Giáo dục Mầm non 1 CD58 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai 

nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

2 

Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Quản lý giáo dục Mầm non-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD58 
 2 

Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 Tổ chức hoạt động vui chơi-1-18 Học phần tổ chức các hoạt động vui chơi cung cấp 3 Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD58 cho sinh viên những vấn đề cơ bản về trò chơi trẻ 

em: Khái niệm hoạt động vui chơi, các loại trò chơi 

của trẻ em, ý nghĩa của hoạt động vui chơi, sự hình 

thành và phát triển các loại trò chơi trong độ tuổi, 

vị trí của hoạt động vui chơi trong chương trình 

giáo dục Mầm non, vai trò của người lớn đối với sự 

phát triển hoạt động vui chơi của trẻ. Cung cấp 

những cơ sở lí luận chung về các phương pháp, 

biện pháp và hình thức tổ chức các hoạt động vui 

chơi cho trẻ Mầm non. 

KTHP 

11 

Rèn luyện NVSP thường xuyên 2-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD58_1B0 

Nội dung môn học: Tập xử lý các tình huống sư 

phạm; Tìm hiểu hình thức, phương pháp và cách tổ 

chức môi trường giáo dục cho trẻ ở trường Mầm 

non. Soạn giáo án và tập giảng các môn phương 

pháp đã được học trong chương trình. 

1 HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tâm lý học xã hội-2-18 (BK01)/Giáo 

dục Mầm non 1 CD58 
 2 Hk 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 

QL hành chính NN và QL ngành GD - 

ĐT-2-18 (BK03)/Giáo dục Mầm non 1 

CD58_13F 

 2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Cao đẳng Giáo dục Mầm non K59 

1 

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo 

dục Mầm  non/Giáo dục Mầm non 1 

CD59 

Phát triển khối kiến thức chung 2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

2 
Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm-

/Giáo dục Mầm non CD59 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

3 
Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ/Giáo dục Mầm non CD59 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm GDMN. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

4 

Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK03.TH)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_19B 

Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  HK 1 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

5 
Đánh giá trong giáo dục Mầm non-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD59 
Cung cấp kiến thức chuyên ngành  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-18 Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(BK04)/CĐGD Mâm non + Tiếng Anh 

+ Ke toán K59 

học phần 

7 
PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ-1-

18 (BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD59 

Trang bị cho SV kiến thức lý thuyết và kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm hướng dẫn HĐTH cho trẻ mầm 

non. 

 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

8 
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD59 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai 

nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

2 HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

9 

Phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá 

môi trường xung quanh-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_1C4 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về: 

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn 

học (vai trò của tri thức đối với sự phát triển trẻ 

em, bản chất và đặc điểm quá trình lĩnh hội tri thức 

ở trẻ em). Từ đó, xác định mục đích, nhiệm vụ, nội 

dung, phương pháp tổ chức và các phương tiện cho 

trẻ làm quen môi trường xung quanh cũng như lập 

kế hoạch và đánh giá hiệu quả tổ chức quá trình 

này cho trẻ Mầm non. 

 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

10 
Hát dân ca-1-18 (BK01)/Giáo dục Mầm 

non 1 CD59 

Trang bị cho SV kiến thức lý thuyết và kỹ thuật hát 

các làn điệu dân ca 
 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

11 

Phương pháp giáo dục thể chất-1-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_133 

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề 

cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của 

nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận 

của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo 

dục thể chất ở trường mầm non. 

 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

12 

Chương trình và PT, tổ chức thực hiện 

chương trình GDMN-2-18 (BK01)/Giáo 

dục Mầm non 1 CD59_100 

Cung cấp khối kiến thức chuyên ngành  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

13 

Múa và phương pháp dạy múa-2-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_19D 

Trang bị cho SV kiến thức lý thuyết và phương 

pháp thực hành, rèn luyện kỹ năng múa và các tư 

thế múa cơ bản 

2 HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

14 
Hát dân ca-2-18 (BK01)/Giáo dục Mầm 

non 1 CD59_199 

Trang bị cho SV kiến thức lý thuyết và kỹ thuật hát 

các làn điệu dân ca 
 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

15 

Rèn luyện NVSP thường xuyên 1-2-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_1DF 

Nội dung môn học: Tìm hiểu cơ cấu của trường 

mầm non, tiếp cận với chương trình giáo dục Mầm 

non mới, lập kế hoạch thực hiện chương trình theo 

hướng đổi mới; Tập xử lý các tình huống sư phạm. 

 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

16 
Kiến tập sư phạm-2-18 (BK06)/Giáo 

dục Mầm non 1 CD59_195 

Sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học 

vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm 

non. Sinh viên tiến hành một số hoạt động của giáo 

viên Mầm non tại lớp ở trường Mầm non. 

2 Hk 2 
Lấy kết quả của sinh viên tham 

gia Kiến tập tại các trường mầm 

non+ Phỏng vấn+ Báo cáo 

17 
Đường lối CM của Đảng CS Việt 

Nam/ĐH GDMN + KT + NN Anh K59 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

18 

Tổ chức hoạt động vui chơi-2-18 

(BK01)/Giáo dục Mầm non 1 

CD59_13D 

Cung cấp khối kiến thức chuyên ngành  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

19 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK06)/Lớp A06 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

20 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

21 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

22 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

23 
Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK04)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 3) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

24 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

25 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

26 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

27 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
 

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

Đại học Giáo dục Tiểu học K60 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Cơ sở tự nhiên và xã hội1- 2-18 

(BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH60 ghép 

CD60 

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành 3 
29/01/2019 -

20/06/2019 
Tiểu luận 

2 
Tiếng Việt thực hành/ Giáo dục Tiểu 

học DH60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2  

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

3 Văn học 1/ Giáo dục Tiểu học DH60 Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 8/2018-12/2018 Viết hoặc tiểu luận 

4 Tiếng Việt 1/ Giáo dục Tiểu học DH60 Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 8/2018-12/2018 Viết hoặc tiểu luận 

5 Văn học 1/ Giáo dục Tiểu học DH60 Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 8/2018-12/2018 Viết hoặc tiểu luận 

6 
Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Giáo 

dục Tiểu học DH60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

7 Pháp luật đại cương 
Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH 
2  

17/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

8 Tâm lý học đại cương Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
17/09/2018- 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

9 Tin học Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
18/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

10 Toán học 1  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

17/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

11 Giáo dục thể chất 1 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
17/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

12 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

17/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

13 Sinh lý học trẻ em 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

14 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

15 
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

16 PP nghiên cứu KHGD 
Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH  
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

17 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 2 29/01/2019 - KT thường xuyên + Thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của ngành GDTH 20/06/2019 học phần (Viết) 

18 Tiếng Việt thực hành 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

19 Giáo dục thể chất 2 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

20 

Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 2 HK 2 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

21 

Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 

2 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

22 

Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 

2 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

23 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 

2 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

24 
Tiếng Việt 2-2-18 (BK01)/Lớp B (dành 

cho sinh viên Lào K60) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ 
2 

HK 2 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

ĐH Điện – Điện tử K57 

1 
Môi trường-2-18 (BK01)/Kỹ thuật Điện, 

Điện tử 1 DH57_10A 
Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ 2 HK2 Tiểu luận 

2 
Toán cao cấp A3-1-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện, Điện tử 1 DH57_1AC 

Các vấn đề về phép tính vi phân hàm nhiều biến số, 

tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, lý 

thuyết trường, phương trình vi phân. 

2 Học kỳ I Thi Viết 

3 
Toán chuyên ngành-1-18 (BK01)/Kỹ 

thuật Điện, Điện tử 1 DH57_13A 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về số phức, 

hàm biến số phức, tích phân phức, biến đổi Fuorier, 

biến đổi Laplace, lý thuyết trường, phương trình 

truyến sóng, phương trình truyền nhiêt. 

2 Học kỳ I Thi Viết 

4 

Cung cấp điện XNCN-1-18 

(BK02)/DHKT Dien, Dien tu K56 + 

K57 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khái 

niệm cơ bản về cung cấp điện. Các phương pháp 

tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp 

điện. Xác định phụ tải, lựa chon phương án cấp 

2 Học kỳ I Thi viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

điện, các thiết bị trong hệ thống. Tiết kiệm điện 

năng và nghiên cứu hệ thống cung cấp điện trong 

các lĩnh vực KTQD 

5 
Ngắn mạch-1-18 (BK02)/DHKT Dien, 

Dien tu K56 + K57 

Học phần gồm các khái niệm về ngắn mạch, các 

dạng ngắn mạch xảy ra trong hệ thống điện. Sinh 

viên phải tính được dòng điện ngắn mạch trong hệ 

thống với các dạng ngắn mạch khác nhau để làm 

cơ sở tính toán lựa chọn các khí cụ điện. 

Giúp sinh viên hiểu biết về sét, ảnh hưởng trực tiếp 

và gián tiếp của sét đến mạng điện và công trình 

dân dụng. 

3 

HK 1 

Thi viết 

6 
Năng lượng tái tạo-1-18 (BK02)/DHKT 

Dien, Dien tu K56 + K57 

Nghiên cứu kiến thức chung về các nguồn năng 

lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy 

điện, sinh khối, sóng, thủy triều, địa nhiệt. Qua đó 

khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng này một 

cách hiệu quả. 

2 Học kỳ I Thi viết 

7 Cơ khí đại cương/ĐH Điện K57+ K60 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về cơ bản về gia công cơ khí, các khái niệm kỹ 

thuật trong ngành cơ khí và các vật liệu dùng trong 

cơ khí. Giới thiệu nguyên lí cơ bản để chế tạo phôi 

đúc, phôi rèn...Trình bày một số nguyên lí cắt gọt 

và các máy gia công kim loại. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

8 
Vẽ kỹ thuật-2-18 (BK01)/Kỹ thuật Điện, 

Điện tử 1 DH57_129 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về những 

tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế bản vẽ, nét vẽ, cách thể 

hiện các mặt cắt, thể hiện hình chiếu trục đo. 

 

3 Học kỳ II Thi Viết vẽ và thực hành 

9 
Kinh tế ngành-2-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện, Điện tử 1 DH57 

Trang bị cho sinh viên những kiến về tính toán tính 

kinh tế trong ngành điện dựa trên những kiến thức 

về giá trị, những nguyên lý kinh tế, cách tính dựa 

trên hàm cực đại lợi nhuận và vẫn đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. Cũng như áp dụng những kiến thức về 

kinh tế để đảm bảo vận hành hệ thông điện theo 

một quy trình sao cho mức hao phí trong quá trình 

vận hành là bé nhất mà vẫn đảm bảo kỹ thuật. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

10 
Lý thuyết mạch điện tử-2-18 (BK01)/Kỹ 

thuật Điện, Điện tử 1 DH57_1A7 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở 

về mạch điện tử. Nắm được cách phân tích, tìm 

hiểu các mạch điện tử căn bản như mạch RC. RL, 

2 Học kỳ II Thi Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

LC... 

11 
Kỹ thuật thủy khí-2-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện, Điện tử 1 DH57_1AE 

Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến 

thức cơ bản về các quy luật cân bằng và chuyển 

động của chất lỏng. Ngiên cứu tĩnh học chất lỏng, 

động học chất lỏng qua đó giải bài toán xác định 

vận tốc, áp suất, khối lượng riêng, nhiệt độ trong 

chất lỏng. Xác đinh lực tương hỗ giữa chât lỏng và 

vật rắn xung quang nó. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

12 
Linh kiện điện tử-2-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện, Điện tử 1 DH57_186 

Học phần này cung cấp các kiến thức về linh kiện 

điện tử bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc 

tuyến ứng dụng, các linh kiện thụ động: điện trở, tụ 

điện, cuộn dây, biến thế; Linh kiện tích cực: Diode, 

Transistor lưỡng cực, FET, UJT, SCR, DIAC, 

TRIAC và các linh kiện quang. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

13 
Xác suất thống kê-2-18 (BK04)/GDTC 

59 + Điện K57 

Bao gồm các kiến thức cơ bản về xác suất: biến cố, 

xác suất của biến cố, các tính chất của xác suất; đại 

lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên 

liên tục; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: 

kỳ vọng, phương sai; các loại phân phối cơ bản: 

phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối 

mũ, phân phối chuẩn, phân phối đều...; vectơ ngẫu 

nhiên và phân phối của vectơ ngẫu nhiên; luật số 

lớn và các định lý giới hạn; lý thuyết ước lượng và 

kiểm định giả thiết thống kê; hồi quy và tương 

quan 

 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học Ngữ văn K57 

1 
Từ Hán Việt với việc GD ngữ văn ở 

THPT/Sư phạm Ngữ văn  DH57 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn 
2 01/2019-5/2019 Viết hoặc tiểu luận 

2 Văn học Nga/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 

2 8/2018-12/2018 
Viết hoặc tiểu luận 

3 

Văn học VN và VHTG TK XX – những 

tác giả, TP tiêu biểu (Thay thế 

KLTN)/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 4 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 
Những vấn đề Tiếng Việt hiện đại /Sư 

phạm Ngữ văn 1 DH57 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 3 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

5 

Lý luận và PPDH Ngữ văn 2/Sư phạm 

Ngữ văn 1 DH57 

 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn 
3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

6 Thi pháp học/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 

2 8/2018-12/2018 
Viết hoặc tiểu luận 

Đại học Ngữ văn K58 

1 
Văn học phương Tây 2/Sư phạm Ngữ 

văn 1 DH58 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

2 
Văn bản Hán - Nôm/Sư phạm Ngữ văn 

DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

3 
Phong cách học tiếng Việt/Sư phạm Ngữ 

văn 1 DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

4 
Văn bản Tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 1 

DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

5 
Ngữ pháp tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 

1 DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

6 
Văn học Ấn Độ - Nhật Bản/Sư phạm 

Ngữ văn 1 DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

7 
Văn học Việt Nam hiện đại II (từ 1930 

đến 1945)/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

8 
Văn học Việt Nam hiện đại III (từ 1945 

đến 1975) /Sư phạm Ngữ văn 1 DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 

01/2019-5/2019 Viết hoặc tiểu luận 

9 
Văn học Việt Nam hiện đại IV (từ 1975 

đến nay)/ Ngữ văn  DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

10 
Chuyên đề thi pháp học/ Sư phạm Ngữ 

văn 1 DH58 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

11 
Lý luận và PPDH Ngữ văn /Sư phạm 

Ngữ văn  DH58 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

Đại học Ngữ văn 59 

1 

Văn học Việt Nam Trung đại II (từ đầu 

thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX) /Sư 

phạm Ngữ văn 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 

3 

01/2019-5/2019 Viết hoặc tiểu luận 

2 
Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt/Sư 

phạm Ngữ văn 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

3 
Văn học Phương Tây 1/Sư phạm Ngữ 

văn 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 
3 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

4 

Văn học Việt Nam hiện đại I (từ đầu TK 

XX đến năm 1930)- (BK01)/Sư phạm 

Ngữ văn 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 

2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

5 
Văn học Trung Quốc/Sư phạm Ngữ văn 

1 DH59 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành. 3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

6 
Từ Hán Việt với việc GD ngữ văn ở 

THPT/Sư phạm Ngữ văn  DH59 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp 

vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

7 
TP văn học và thể loại văn học/Sư phạm 

Ngữ văn DH59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 
2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

8 

Văn học Việt Nam Trung đại I (thế kỷ X 

đến hết thế kỷ XVII) /Sư phạm Ngữ văn 

1 DH59 

 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 

3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

9 
Văn bản Hán - Nôm/Sư phạm Ngữ văn 

DH59 
Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 2 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

10 
Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK08.TH)/ĐHSP Văn + GDCT K59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành 
 HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

11 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK03)/ĐHSP Văn + GDTC K59 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

12 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

13 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

14 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

15 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

16 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK01)/Lớp A01 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

17 

Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

18 

Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

19 

Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

20 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

kết thúc học phần 

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K60 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Tiếng Việt thực hành/ CĐ Giáo dục Tiểu 

học CD60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 01/2019-5/2019 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

2 
Tiếng Việt 1/ CĐ Giáo dục Tiểu học 

DH60 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 
3 8/2018-12/2018 

Viết hoặc tiểu luận 

3 
Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Giáo 

dục Tiểu học CD60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 01/2019-5/2019 

Viết hoặc tiểu luận 

4 Văn học 1 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

5 Tâm lý học đại cương Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
17/09/2018- 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

6 Tin học Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
18/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

7 Tiếng Việt 1 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

17/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

8 Toán học 1  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

17/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

9 Giáo dục thể chất 1 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
17/09/2018 - 

24/11/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

10 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

17/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

11 Sinh lý học trẻ em 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

12 Cơ sở TN – XH 1 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Báo cáo) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

13 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

14 
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

15 PP nghiên cứu KHGD 
Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH  
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

16 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

17 Tiếng Việt thực hành 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

18 Giáo dục thể chất 2 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

ĐHSP Lịch sử  K57 Hệ chính quy 

1 
Hệ thống PP DH lịch sử ở  trường 

THPT  

Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về giáo dục 

lịch sử  
 04 

15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết. 

Vấn đáp và thực hành 

 

2 
Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh 

THPT  

Rèn luyện cho SV PP  

 tổ chức tổ chức dạy học ở trường PT  
02  

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

(qua thực hành) 

Tự luận + chấm sản phẩm 

   3 Bài học lịch sử ở trường phổ thông  
Rèn luyện cho Kỹ năng thiết kế bài giảng và thực 

hành dạy học lịch sử 
02 

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết  từ 20/8 – 

02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

( thực hành) 

4 Phương pháp luận sử học 
Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học lịch sử và 

phương pháp nghiên cứu KHLS 
02 

10 tuần, mỗi tuần 

3 tiết từ tuần 1 – 

tuần 10 (20/8 – 

28/10/2018) 

Đánh giá quá trình  đánh giá 

tổng kết 

 

Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

5 

Chuyên đề LSTG Tự chọn 3: Các nước 

và vùng lãnh thổ NICs Đông Á  từ sau 

chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch sử thế giới 02 

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết từ 20/8 – 

02/12/2018 

Đánh giá quá trình  đánh giá 

tổng kết 

 

Tự luận 

6 Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử  
Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên 

ngành về giáo dục Lịch sử 
02 

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết từ 20/8 – 

02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

Tự luận và thực hành 

7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm lịch sử Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ   nghề  cho SV 02 

10 tuần, mỗi tuần 

3 tiết, từ tuần 5- 

tuần 14 ( từ 17/9- 

25/11/2018) 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

Thực hành 

8 
Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn 

cơ sở:  CNTB Hiện đại 

Củng cố và Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch 

sử thế giới 
02 

6 tuần, mỗi 4 tiết ( 

học kỳ 2) 

Đánh giá quá trình  đánh giá 

tổng kết 

Tự luận 

9 

Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn 

cơ sở: Hậu phương CM trong chiến 

tranh VN 1945 - 1975 

Củng cố và Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch 

sử Việt Nam 
02 

6 tuần, mỗi 4 tiết ( 

học kỳ 2) 

Đánh giá quá trình  đánh giá 

tổng kết 

Tự luận 

10 

Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn 

chuyen ngành: Một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả bài giảng lịch sử ở trường 

THPT 

Củng cố và Nâng cao kiến thức và rèn kỹ năng  

nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm lịch sử  
03 

7 tuần, mỗi tuần 7 

tiết (học kỳ 2) 

Đánh giá quá trình đánh giá sản 

phẩm, và đánh giá tổng kết 

Tự luận và thực hành 

11 Thực tập sư phạm 
Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giáo 

viên lịch sử 
06 

8 tuần trong học 

kỳ 2  (sau tết 

nguyên đán ) 

Thực hành 

 
ĐHSP Lịch sử  VB2  Khóa 2016-2019 

(K58) Hệ Vừa làm vừa học 
    

1 

 
Thực tập sư phạm 

Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giáo 

viên lịch sử 
06 

6 tuần từ 11/9 -

26/10/2018 
Thực hành 

Lớp ĐHSP Toán K57 

1.  Các không gian hàm Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2.  Giải tích hàm 2 Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

3.  Giải tích số Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

4.  
Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá 

trong DH toán (Thay thế KLTN) 
Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

5.  Lý thuyết cơ sở Groebner Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

6.  Lý thuyết môđun Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

7.  
Lý thuyết ổn định của PT vi phân (Thay 

thế KLTN) 
Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  4 Học kỳ 2 Thi viết 

8.  Lý thuyết ổn định Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

9.  Quy hoạch tuyến tính Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

10.  Xác suất thống kê Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

Lớp ĐHSP Toán K8 

1.  Đại số sơ cấp và thực hành giải toán Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

2.  
Đánh giá kết quả học tập trong dạy học 

môn Toán 
Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

3.  Độ đo tích phân Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4.  Giải tích hàm 1 Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 2 Thi viết 

5.  Hình học sơ cấp và thực hành giải toán Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

6.  Hình học vi phân Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

7.  Hình học xạ ảnh Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

8.  
Phát triển chương trình môn Toán ở phổ 

thông 
Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 2 Thi viết 

9.  
Phương pháp dạy học, THDH các nội 

dung môn Toán 
Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  4 Học kỳ 2 Thi viết 

10.  

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành  HK 1 
Kiển tra thường xuyên và thi kết 

thúc học phần 

11.  
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK04)/Sư phạm Toán học 1 DH58 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  HK 1 

Kiển tra thường xuyên và thi kết 

thúc học phần 

Lớp ĐHSP Toán K59 

1.  Giải tích 4 Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 1 Thi viết 

2.  Hàm biến phức Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

3.  Hình học affin và Hình học Euclide Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4.  Hình học giải tích Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

5.  Không gian mêtric - Không gian tô pô Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

6.  Lịch sử toán Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

7.  Lý luận dạy học môn toán Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

8.  Phần mềm dạy học toán  2 Học kỳ 1  

9.  Phương pháp nghiên cứu khoa học Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 1 Thi viết 

10.  Phương trình vi phân Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  2 Học kỳ 2 Thi viết 

11.  Số học Cung cấp kiên thức chuyên ngành cho sinh viên  3 Học kỳ 2 Thi viết 

12.  

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK11)/ĐHSP Toán + NN ANh + 

Chính trị + CNTT K59 

Cung cấp kiên thức chung cho sinh viên  2 Học kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13.  
Giáo dục học-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Toán học 1 DH59 
Cung cấp kiên thức cơ sở ngành cho sinh viên   

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14.  

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên  

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15.  
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên 
 

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

16.  
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên 
 

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17.  
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên 
 

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18.  
Tiếng Việt 3-1-18 (BK11)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K59 
Cung cấp kiên thức cơ sở ngành cho sinh viên  3 

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19.  

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK10)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Cung cấp kiên thức chung cho sinh viên  2 

Học kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20.  

Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK06)/Lớp A06 

 

Cung cấp kiên thức giáo dục đại cương cho sinh 

viên  
3 Học kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 (BK02)/SP 

Toan+TA+Chinh tri+CNTT K59 

 

Cung cấp kiên thức chung cho sinh viên  2 Học kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐH CNTT K59 

1  Toán rời rạc/ CNTT K59 

Lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, các phương pháp 

và các thuật toán hiệu quả để giải quyết các bài 

toán điển hình trong Công nghệ thông tin. 

3 Học kỳ II Thi Viết 

2  Cơ sở dữ liệu/ CNTT K59 

Các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL), các 

mô hình quan hệ và kỹ thuật xây dựng và thiết kế 

CSDL theo mô hình quan hệ, các ngôn ngữ truy 

vấn dữ liệu như ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn 

ngữ thao tác dữ liệu SQL. Cung cấp kiến thức nền 

tảng về CSDL hướng đối tượng. Các mô hình dữ 

liệu mới. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

3  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu/ CNTT K59 

Các kiến thức cơ bản về hệ quản trị CSDL nói 

chung, các nguyên tắc khai thác câu lệnh của hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần cũng trang bị cho 

sinh viên một hệ quản trị CSDL cụ thể, rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng tạo lập hệ quản trị CSDL và 

khai thác hệ CSDL này trong cả hai chế độ hội 

thoại và lập trình của hệ quản trị CSDL tạo nên 

3 Học kỳ II Thi Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

một hệ thống thông tin. 

4  
Lập trình hướng đối tượng C++/ CNTT 

K59 

Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++, 

phương pháp lập trình hướng đối tượng, cách sử 

dụng lập trình hướng đối tượng trong việc phát 

triến các phần mềm trên C++. Qua môn học sinh 

viên có được cái nhìn sâu sắc về ứng dụng kỹ thuật 

hướng đối tượng trong công nghệ phần mềm và 

môi trường phát triển hiện nay. 

3 Học kỳ II Thi Viết 

5  Quản trị mạng/ CNTT K59 

Các kiến thức về các hệ điều hành mạng máy tính, 

kỹ thuật quản lý hệ thống mạng máy tính, điều 

hành hoạt động của mạng máy tính, quản lý tài 

nguyên, an toàn hệ thống thông tin trên mạng, thiết 

kế và lắp đặt hệ thống mạng. 

3 Học kỳ II Thi Viết 

6  Thiết kế và lập trình Web/ CNTT K59 

Kỹ thuật – công nghệ của ngôn ngữ lập trình Web 

để thiết kế và cài đặt Web bao gồm cả Web tĩnh và 

Web động.  

3 Học kỳ II Thi thực hành 

7  Chuyên đề 1/ CNTT K59 

Nội dung chương trình các kỹ thuật công nghệ theo 

một hướng chuyên môn hoặc các hướng phát triển 

ứng dụng thuộc về chuyên ngành Công nghệ thông 

tin. 

2 II  

8  
Phương pháp nghiên cứu khoa học/ 

CNTT K59 

Kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, các 

phương pháp nghiên cứu khoa học, logic tiến trình 

nghiên cứu khoa học từ đó áp dụng vào thực tiễn 

và các bài toán chuyên ngành. 

2 I Thi Viết 

9  Đồ họa máy tính/ CNTT K59 

Các kiến thức về đồ họa, các thuật toán về đồ họa, 

các chế độ và môi trường lập trình liên quan đến đồ 

họa. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

10  
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK06)/Lớp A06 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành 
3 Học kỳ II 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11  
Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-18 

(BK05)/Công nghệ thông tin 1 DH59 
Phát triển khối kiến thức của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

12  

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13  
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14  
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15  
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16  

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK11)/ĐHSP Toán + NN ANh + 

Chính trị + CNTT K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17  
Tiếng Việt 3-1-18 (BK11)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K59 
 3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18  

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK10)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19  
Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 (BK02)/SP 

Toan+TA+Chinh tri+CNTT K59 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20  

Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 

(BK01)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐH CNTT K60+ KTPM K60 

1 Tin học đại cương/ CNTT K60 

Đại cương về tin học, thuật toán và phương pháp 

biểu diễn thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình. Cung 

cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình pascal, phương 

pháp và kỹ năng lập trình có cấu trúc trong pascal, 

các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc, các cấu trúc 

điều khiển, các câu lệnh và các giải thuật liên quan. 

3 Học kỳ I Thi Viết 



35 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2 
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật/ CNTT 

K60 

Cấu trúc dữ liệu quan trọng như danh sách, stack, 

queue, cây, đồ thị, các giải thuật tương ứng trên các 

cấu trúc dữ liệu đó, bồi dưỡng cho sinh viên kỹ 

năng sử dụng các cấu trúc dữ liệu và khả năng thiết 

kế thuật toán để xây dựng chương trình giải quyết 

các bài toán trên máy tính. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

3 Ngôn ngữ lập trình C/ CNTT K60 

Kiến thức về thuật toán và phương pháp biểu diễn 

thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C. Cung cấp 

kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình 

C, phương pháp và kỹ năng lập trình có cấu trúc 

trong C, các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc, các 

cấu trúc điều khiển, các câu lệnh và các giải thuật 

liên quan. 

3 Học kỳ II Thi Viết 

4 Kiến trúc máy tính/ CNTT K60 

Các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, giúp 

cho sinh viên nắm bắt được các khả năng và hoạt 

động của các dòng họ máy tính, các phương pháp 

truy nhập bộ nhớ, quản lý thiết bị và tài nguyên của 

máy tính, quy trình hoạt động của máy PC, trên cơ 

sở đó khai thác và sử dụng hiệu quả các loại máy 

tính hiện hành. 

2 Học kỳ I Thi Viết 

5 Hệ điều hành/ CNTT K60 

Kiến thức cơ bản về hệ điều hành gồm: Các khái 

niệm cơ bản của hệ điều hành, các cơ chế giải pháp 

quản lý: bộ nhớ, các tiến trình, processor, sự phân 

phối tài nguyên – thiết bị trong máy tính. Học phần 

cũng đi sâu vào các vấn đề: quản lý bộ vi xử lý 

nhiều processor, chế độ đa nhiệm, đặc điểm của 

các hệ điều hành. 

2 Học kỳ I Thi Viết 

6 Chuyên đề 2 / CNTT K60 LT 

Các kỹ thuật công nghệ theo một hướng chuyên 

môn hoặc các hướng phát triển ứng dụng mới 

thuộc về các chương trình cơ sở dữ liệu, phân tích 

thiết kế hệ thống, phát triển ứng dụng, Thiết kế & 

lập trình Web. 

2 Học kỳ II  

7 Chuyên đề 3 / CNTT K60 LT 

Nội dung chương trình các kỹ thuật công nghệ theo 

một hướng chuyên môn hoặc các hướng phát triển 

ứng dụng mới thuộc về lập trình nhúng hoặc lập 

trình di động,... 

2 Học kỳ II  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 Chuyên đề 4 / CNTT K60 LT 

Các kỹ thuật công nghệ theo một hướng chuyên 

môn hoặc các hướng phát triển ứng dụng mới 

thuộc về về mạng xã hội (social network), web ngữ 

nghĩa, các ứng dụng và phát triển phần mềm. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

9 Tin học/ K60 

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ 

bản về Tin học, cấu trúc và thành phần của máy 

tính, giới thiệu và cách thức làm việc trên hệ điều 

hành Windows. Trang bị các kiến thức, các kỹ 

thuật và thao tác soạn thảo văn bản bằng phần mềm 

soạn thảo Microsoft Word, kỹ thuật và thao tác sử 

dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel. 

2 Học kỳ I, II Thực hành 

10 
Giải tích-1-18 (BK02)/CNTT + KTPM 

K60 + Điện K60 

Phát triển khối kiến thức cơ sở của ngành 
 HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Giáo dục thể chất 1-1-18 (BK01)/CNTT 

+ KTPM + KT Đ K60 

Phát triển khối kiến thức địa cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tiếng Việt 1-1-18 (BK08)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K60 (A) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Tập hợp và lôgic Toán-1-18 

(BK02)/CNTT + KTPM K60 

Phát triển khối kiến thức cơ sở của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/Lớp dành cho sinh viên Lào K60 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Pháp luật đại cương-1-18 (BK01)/ Lớp 

dành cho sinh viên Lào K60 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 

Pháp luật đại 

cương/CNTT+KTPM+QLTN-

MT+ĐiệnK60 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 

 

HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK09)Lớp A-03 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành  
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

18 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương của 

ngành  
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19 
Xác suất thống kê-2-18 (BK01)/Công 

nghệ thông tin 1 DH60 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20 
Tiếng Việt 2-2-18 (BK02)/ Lớp A (dành 

cho sinh viên Lào K60) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

2/Lớp dành cho sinh viên Lào K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

22 

Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của 

ngành 
 

HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

23 

Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

24 

Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

25 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

26 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/ĐH Địa + NN Anh + CNTT K60 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐH CNTT K57  

1 
Hệ điều hành-1-18 (BK02)/CNTT + 

KTPM K60 

Các kiến thức cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, thuật 

toán hiệu quả, trong nhận dạng và xử lý ảnh số 

nhằm tạo ra các hệ thống xử lý ảnh bằng phương 

pháp số, chiết xuất các thông tin cần thiết trong 

ảnh. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

2 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK09)Lớp A-03 

Các phương pháp giải quyết vấn đề, kỹ thuật biểu 

diễn và xử lý tri thức nhằm tạo ra các hệ thống 
3 Học kỳ I Thi Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thông minh, cung cấp các kỹ thuật suy diễn, trang 

bị các thuật toán để xây dựng các hệ luật, bồi 

dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên. 

3 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 

Các kiến thức, phương pháp, nguyên tắc liên quan 

tới quá trình triển khai, lập kế hoạch, phân tích, 

thiết kế, cài đặt, kiểm tra, bảo trì…một sản phẩm 

phần mềm theo quy trình công nghệ phần mềm 

chuyên nghiệp. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

4 Hệ chuyên gia/ CNTT K57 

Các kiến thức về biểu diễn tri thức, các kỹ thuật 

suy diễn, kỹ thuật – công nghệ xử lý tri thức 

chuyên gia, tạo lập hệ chuyên gia ứng dụng và 

phương pháp học máy. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

5 Bảo trì hệ thống/ CNTT K57 

Kỹ thuật bảo trì gồm phần cứng và phần mềm, 

cung cấp kỹ thuật cài đặt bảo trì hệ điều hành và 

các phần mềm tiện ích, khắc phục sự cố, bảo trì 

phần cứng, nâng cấp máy tính. 

2 Học kỳ I Thi Viết 

6 Lập trình Java/ CNTT K57 

Các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của ngôn 

ngữ lập trình Java bao gồm: lập trình cơ bản, lập 

trình hướng đối tượng, lập trình giao diện, phương 

pháp xây dựng ứng dụng desktop, ứng dụng mạng 

bằng Java. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

7 Lập trình mạng/ CNTT K57 

Các kiến thức về lập trình mạng bao gồm các kỹ 

thuật lập trình dựa trên Socket, RMI, Protocol, 

Corba và một số kỹ thuật lập trình phân tán để ứng 

dụng nó trong những ứng dụng mạng. 

2 Học kỳ I, II Thi Viết 

8 Thực tập tốt nghiệp/ CNTT K57 

Thực hiện đề tài thực tập được giao hoặc tự chọn 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn hoặc 

phụ trách đoàn thực tập. Kết thúc thực tập sinh 

viên viết báo cáo về kết quả thực hiện đề tài và 

được giảng viên hướng dẫn đánh giá. Giao nộp 

toàn bộ kết quả thực tập đã có đánh giá của giảng 

viên hướng dẫn tổ chuyên môn. 

8 Học kỳ II Báo cáo 

9 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật NC 
Những kiến thức nâng cao về cấu trúc các kiểu dữ 

liệu và các giải thuật nâng cao trên các dữ liệu đó. 
3 Học kỳ II Thi Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

10 Phân tích thiết kế nâng cao 
Những kiến thức về quá trình phân tích thiết kế 

hướng đối tượng bằng UML. 
4 Học kỳ II Thi Viết 

ĐH CNTT K58 

1 Lập trình quản lý/ CNTT K58 

Các kiến thức cơ bản về các thành phần của ngôn 

ngữ lập trình. Các cấu trúc điều khiển. Các kiểu dữ 

liệu cơ bản và nâng cao. Thủ tục và hàm, Cấu trúc 

thông tin động, Điều khiển màn hình văn bản, Đồ 

họa, âm thanh, tổ chức các module. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

2 Vi xử lý / CNTT K58 

Các kiến thức cơ bản về các bộ vi xử lý, cấu trúc 

lệnh trong bộ vi xử lý, tổ chức phần cứng và lập 

trình cho hệ vi xử lý. Trên cơ sở đó sinh viên có 

khả năng sử dụng, khai thác và thiết kế các ứng 

dụng cụ thể, cũng như việc tìm hiểu, khai thác cấu 

trúc bên trong của các máy vi tính để kết nối thiết 

bị ngoại vi nâng cao ứng dụng của máy tính. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

3 
Hợp ngữ & lập trình hệ thống/ CNTT 

K58 

Bản chất hoạt động của máy tính theo nguyên lý 

chương trình, các công cụ, các thao tác mà máy 

tính sử dụng để thực hiện công việc, cách sử dụng 

các lệnh của bộ vi xử lý, các ngắt để viết các 

chương trình thường trú máy tính. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

4 Phân tích thiết kế hệ thống/ CNTT K58 

Các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các 

kiến thức để phân tích, thiết kế một hệ thống thông 

tin quản lý. Xây dựng các mô hình dữ liệu và xử lý, 

mô hình thông tin và chuẩn hóa các mô hình đó. 

3 Học kỳ I Thi Viết 

5 Mạng máy tính/ CNTT K 

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, kiến trúc 

của mạng máy tính, các phương pháp truy nhập 

mạng cục bộ, giao diện kết nối mạng, các mô hình 

mạng theo chuẩn ISO, chuẩn của IEEE, các vấn đề 

gặp phải khi thiết kế và cài đặt mạng. Giới thiệu 

các công nghệ nối kết mạng hiện tại và tương lai. 

3 Học kỳ I, II Thi Viết 

6 Quản trị mạng/ CNTT K58 

Các kiến thức về các hệ điều hành mạng máy tính, 

kỹ thuật quản lý hệ thống mạng máy tính, điều 

hành hoạt động của mạng máy tính, quản lý tài 

nguyên, an toàn hệ thống thông tin trên mạng, thiết 

kế và lắp đặt hệ thống mạng. 

3 Học kỳ II Thi Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

7 
Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu/ 

CNTT K58 

Những nguyên lý toán học của an toàn dữ liệu, chỉ 

ra các nguyên lý đó đã được áp dụng cho các hệ 

điều hành, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính. 

Trang bị cho sinh viên kỹ thuật – công nghệ xây 

dựng các hệ mật đảm bảo an toàn dữ liệu, kỹ thuật 

xác thực thông tin và dữ liệu truyền thông. 

2 Học kỳ II Thi Viết 

8 
Thực tập cơ sở & thực tế chuyên môn/ 

CNTT K58 

Các ứng dụng liên quan đến các học phần đã học. 

Chương trình thực tế chuyên môn nhằm giúp sinh 

viên tiếp cận được với các đơn vị nghiên cứu, đào 

tạo hoặc kinh doanh dịch vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông, giúp sinh viên có kiến 

thức tổng quan về việc phát triển ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông trong thực tiễn, từ 

đó có định hướng trong học tập và nghiên cứu 

chuyên sâu. 

3 II Báo cáo 

9 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK14)/ĐHCNTT + QLTN-MT 

K58 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành  I 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

 

10 

Tiếng Anh chuyên ngành-1-18 

(BK02)/Công nghệ thông tin 1 

DH58_11D 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  I 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

 

11 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành  I 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

 

12 

Tin học ứng dụng/ Giáo dục Tiểu học 1 

CD59, Tiếng Anh tổng hợp 1 DH59, 

Tiếng anh tổng hợp DH60 

Quản lý tài nguyên và Môi trường 

DH60, Giáo dục Tiểu học 1 DH59, 

Tiếng Anh 1 CD59, Giáo dục Mầm non 

1 DH59, Giáo dục Mầm non 2 DH59, 

Luật 1 DH59, Giáo dục Tiểu học 2 

DH59 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản của 

lĩnh vực công nghệ thông tin và nền công nghiệp 

4.0. Giúp sinh viên hiểu rõ về các phương tiện kỹ 

thuật dạy học và các khái niệm cơ bản về mạng 

máy tính, internet; cách khai thác thông tin từ 

internet. Sinh viên biết cách sử dụng các phần mềm 

trình diễn thông tin.  

2 Học kỳ I, II Thực hành 

ĐẠI HỌC MẦM NON K58,59 HỆ CHÍNH QUY 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

HỌC KÌ I (16+1) 

1 
Sinh lý trẻ em  

 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu 

tạo và chức năng hoạt động của các cơ quan và hệ 

cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

2 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 
Nghệ thuật tạo hình  

 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ 

bản về nghệ thuật tạo hình: Khái quát về nghệ thuật 

tạo hình, loại hình, chất liệu, luật xa gần và giải 

phẫu tạo hình; Lý thuyết và thực hành vẽ theo mẫu, 

vẽ trang trí, vẽ tranh, nặn đất và một số kỹ thuật tạo 

hình khác. Tìm hiểu một số tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình hiện đại và tranh dân gian Việt Nam. 

3 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp) 

3 

Toán cơ sở 

 

 

Nội dung môn học bao gồm: Các kiến thức về tập 

hợp, quan hệ, ánh xạ, số tự nhiên. Trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về toán học để 

hình thành biểu tượng Toán cho trẻ. 

2 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Viết) 

4 
Tin học 

 

Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin 

học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ 

bản về ứng dụng Tin học văn phòng. 

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai 

thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học 

tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong 

đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức 

về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ 

thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng 

tính điện tử,... 

2 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 

5 
Tiếng Việt 

 

Nội dung môn học bao gồm: Các kiến thức đại 

cương về Ngôn ngữ học và Tiếng Việt, Ngữ âm 

TV, Từ vựng TV, Ngữ pháp, Văn bản, Phong cách 

học TV... trang bị cho sinh viên công cụ để dạy 

đúng nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường 

Mầm non. 

3 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 
Âm nhạc  

 

- Nhạc lý cơ bản: Các khái niệm về cao độ, trường 

độ trong âm nhạc; các khái niệm cung, quãng, điệu 

thức và hợp âm của âm nhạc  

- Xướng âm các bài hát trong chương trình từ 

không dấu hóa đến một dấu hóa với các loại nhịp 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8  

- Học hát: Luyện thanh phát triển hơi thở, mở rộng 

âm vực giọng hát; luyện tập cách thể hiện bài hát 

trong chương trình đúng với yêu cầu nội dung nghệ 

thuật. 

- Học Đàn Organ: Luyện ngón tay trái và tay phải 

trên đàn organ ở giọng không hóa biểu, thực hành 

ứng dụng các bài hát trong chương trình.  

4 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 

7 
Giáo dục thể chất 1 

 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

1 
18/9 -8/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 

HỌC KÌ II (16+1) 

1 

Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa 

Mác- Lê nin 1 

 

 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 

năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

((Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 
Làm đồ chơi cho trẻ 

 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về quy trình và kỹ thuật làm đồ chơi cho 

trẻ mầm non. Hình thành cho sinh viên những kỹ 

năng làm đồ chơi theo các chủ đề và đồ dùng dạy 

học ở trường Mầm non. 

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Lấy bài thực hành) 

3 
Cơ sở văn hóa VN 

 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về văn hoá học và văn hoá Việt Nam: 

Khái niệm về văn hoá Việt Nam; tiến trình văn hoá 

Việt Nam; các thành tố văn hoá Việt Nam gồm văn 

hoá nhận thức, văn hoá tổ chức đời sống, văn hoá 

ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Tiểu luận) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 
Tâm lý học ĐC 

 

Nội dung học phần: Giới thiệu khái quát về khoa 

học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luậtvà các 

yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của 

các hiện tượng tâm lý người.  

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5 
Văn học trẻ em  

 

Học phần trang bị cho sinh viên về những nội dung 

cơ bản của văn học dân gian như: ý nghĩa của văn 

học dân gian trong đời sống tinh thần của trẻ thơ; 

giới thiệu các thể loại truyện kể dân gian và thơ ca 

dân gian; phân tích những tác phẩm tiêu biểu phù 

hợp với trẻ mầm non; Giới thiệu các giai đoạn phát 

triển của văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài; 

những tác giả tác phẩm tiêu biểu sáng tác cho trẻ 

mầm non. 

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

6 
Pháp luật ĐC  

 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà 

nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những 

kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

7 

Tự chọn 1 

Mỹ học và giáo dục thẫm mãy cho trẻ 

 

Nội dung môn học bao gồm: Hệ thống các khái 

niệm cơ bản của Mỹ học, các hoạt động thẩm mỹ 

của con người, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thẩm 

mỹ trong giáo dục Mầm non. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

8 Giáo dục thể chất 2 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

1 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Thực hành) 

HỌC KÌ III (16+1) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa 

Mác- Lê nin 2 

 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 PP nghiên cứu KHGD 

Nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản về 

khoa học và nghiên cứu khoa học; cấu trúc logic 

của một công trình khoa học; các phương pháp 

nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học; 

cách đánh giá một công trình khoa học.  

2 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

3 Tâm lý học trẻ em 1 

Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những 

vấn đề lí luận chung về tâm lí học trẻ em và những 

đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến 3 

tuổi. 

2 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết ) 

4 
Tâm lý học trẻ em 2 

 

Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em lứa 

tuổi mẫu giáo (3- 6 tuổi). 

2 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5 
Giáo dục học ĐC 

 

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản, đại 

cương về giáo dục học: Đối tượng, nhiệm vụ, phư-

ơng pháp nghiên cứu và các phạm trù cơ bản của 

giáo dục học; Vai trò của giáo dục và các yếu tố 

khác đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. 

Mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục 

quốc dân và người giáo viên mầm non 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 

6 

Thơ, truyện trong chương trình MN và 

đọc kể diễn cảm 

 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về tác phẩm thơ, truyện trong chương 

trình Mầm non, vai trò ý nghĩa của nó trong giáo 

dục trẻ, lý thuyết về kỹ thuật đọc và rèn kỹ năng 

đọc kể diễn cảm 

3 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

7 
Tự chọn 2 

Thể dục nhịp điệu 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên hệ 

thống kiến thức cơ bản về thể dục nhịp điệu. Hình 

thành những kỹ thuật động tác, kỹ năng vận động 

với nhạc đệm, kỹ năng tổ chức thể dục nhịp điệu và 

aerobic cho trẻ lứa tuổi mầm non. Nguyên tắc biên 

soạn và phương pháp giáo dục thể dục nhịp điệu 

cho trẻ mầm non; các động tác cơ bản và bài liên 

hoàn thể dục nhịp điệu. 

2 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 Giáo dục thể chất 3 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

1 
18/9 -28/1 

2017 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 

HỌC KÌ IV (15+1) 

1 
PP chăm sóc và vệ sinh trẻ em  

 

Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về vi sinh vật, ký sinh trùng; Cơ 

sở lý luận, biện pháp, phương pháp giáo dụcvệ sinh 

và chăm sóc cho trẻ một cách có hệ thống, khoa 

học và phù hợp với thực tiễn địa phương; Vệ sinh 

môi trường. Tổ chức đánh giá công tác vệ sinh cho 

trẻ ở trường mầm non. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

3 
Giáo dục học mầm non 1 

 

Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức về 

lý luận chung của giáo dục học mầm non; các 

nhiệm vụ giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non; hình thức 

tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ lứa tuổi nhà 

trẻ. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

4 
Giáo dục học mầm non 2 

 

Nội dung học phần: Trang bị lý luận và kỹ năng về 

các hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ 

lứa tuổi mẫu giáo bao gồm: tổ chức chế độ sinh 

hoạt hằng ngày; hoạt động vui chơi; quá trình, 

nguyên tắc, nội dung và phương pháp dạy trẻ; tổ 

chức ngày hội, ngày lễ; nội dung chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một.  

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5 
Múa và PP dạy múa 

 

Luyện tập các điệu múa cơ bản, múa dân gian, dân 

tộc; Biên đạo múa một số bài hát trong chương 

trình; PP dạy cho trẻ múa và vận động theo nhạc. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Thực hành) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 
LL và PP GD thể chất cho trẻ mầm non 

 

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề 

cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của 

nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận 

của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo 

dục thể chất ở trường mầm non. 

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

7 
Rèn luyện NVSPTX 1 

 

Nội dung học phần: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của 

trường, lớp mầm non; Tiếp cận với chương trình 

giáo dục mầm non; Tập xử lý các tình huống sư 

phạm; Lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo 

dục mầm non.  

1 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Thực hành) 

8 Giáo dục thể chất 4 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

1 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên+ Thi kết 

thúc học phần 

(Thực hành) 

HỌC KÌ V (17) 

1 Đường lối CM của ĐCSVN 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết 

định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 
LL và PP hướng dẫn trẻ khám phá 

MTXQ 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về: 

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn 

học. Từ đó, xác định mục đích, nhiệm vụ, đặc điểm 

nhận thức, nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức và các phương tiện cho trẻ khám phá môi 

trường xung quanh cũng như lập kế hoạch và đánh 

giá hiệu quả tổ chức quá trình này cho trẻ Mầm 

non. 

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

3 
LL và PP tổ chức hoạt động âm nhạc 

cho trẻ mầm non 

Nội dung học phần: 

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của Âm nhạc đối với 

trẻ thơ; Đặc điểm khả năng cảm thụ Âm nhạc của 

trẻ thơ; Vị trí của các hoạt động âm nhạc trong 

chương trình GDMN.  

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc cho 

trẻ: hoạt động ca hát cho trẻ, vận động theo nhạc, 

hoạt động nghe nhạc, các hoạt động trò chơi âm 

nhạc cho trẻ.  

4 Giao tiếp sư phạm 

Nội dung học phần: Những vấn đề chung về giao 

tiếp và giao tiếp sư phạm; Nội dung, hình thức, 

nguyên tắc, phong cách và các kỹ năng cơ bản 

trong quá trình giao tiếp sư phạm.  

2 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc Viết ) 

5 PP cho trẻ làm quen văn học 

Nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên những 

lý luận chung và phương pháp cơ bản, hình thức tổ 

chức khi tiến hành cho trẻ làm quen với tác phẩm 

văn học; Vận dụng vào đọc, kể diễn cảm các tác 

phẩm văn học cho trẻ nghe, sử dụng linh hoạt các 

đồ dùng dạy học; lựa chọn các hình thức tổ chức 

cho trẻ LQVH phù hợp với độ tuổi, loại bài, loại 

tiết. Hình thành cho sinh viên những kỹ năng tổ 

chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.  

3 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

6 Rèn luyện NVSPTX 2 

Nội dung môn học: Tập xử lý các tình huống sư 

phạm; Tìm hiểu hình thức, phương pháp và cách tổ 

chức môi trường giáo dục cho trẻ ở trường mầm 

non; Soạn giáo án và tập giảng các môn phương 

pháp đã được học trong chương trình đào tạo. 

1 
18/9 -28/1 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

7 Kiến tập sư phạm 

Nội dung: Sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến 

thức đã học vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ ở 

trường mầm non trong 4 tuần. Sinh viên tiến hành 

một số hoạt động của giáo viên Mầm non tại lớp ở 

trường Mầm non. 

2 
18/9 -28/1 

2018 

Lấy kết quả của sinh viên tham 

gia Kiến tập tại các trường mầm 

non+ Phỏng vấn+ Báo cáo 

HỌC KỲ VI (17) 

1 Ứng dụng CNTT trong GDMN 

Bao gồm các kiến thức cơ bản về ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các kiến 

thức về phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint 

để thiết kế bài giảng trong giáo dục mầm non, sử 

dụng thành thạo và có hiệu quả Internet, thư điện 

tử phục vụ dạy học hoặc một số phần mềm ứng 

dụng trong giáo dục (ví dụ như Violet, Kidsmart, 

Nutrikids, Happykid... ). 

2 
29/1-20/6 

2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2 Dinh dưỡng trẻ em 

Nội dung môn học: Các vấn đề chung về dinh 

dưỡng đại cương và dinh dưỡng trẻ em. Phương 

pháp nuôi dưỡng trẻ theo độ tuổi và cách đánh giá, 

công tác nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non. Các 

vấn đề về khẩu phần và thực đơn cho trẻ cho trẻ ở 

trường mầm non; Hướng dẫn nghiên cứu việc đánh 

giá, nhận xét về công tác chăm sóc dinh dưỡng cho 

trẻ ở trường mầm non. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

3 
LL và PP hình thành biểu tượng toán 

học sơ đẳng cho trẻ mầm non 

Học phần cung cấp cho sinh viên: Những vấn đề 

chung của quá trình hình thành biểu tượng toán sơ 

đẳng cho trẻ Mầm non; đặc điểm hình thành biểu 

tượng toán ban đầu cho trẻ; định hướng quá trình 

cho trẻ làm quen với toán; phương pháp hình thành 

biểu tượng số lượng, con số, phép đếm cho trẻ; 

phương pháp hình thành biểu tượng kích thước, 

hình dạng cho trẻ; phương pháp hình thành định 

hướng trong không gian, định hướng thời gian cho 

trẻ. 

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

4 
LL và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về phương pháp phát triển lời nói 

trẻ em với tư cách là một lĩnh vực khoa học (có đối 

tượng và phương pháp nghiên cứu). Trên cơ sở 

nắm vững những đặc điểm phát triển của trẻ có liên 

quan đến sự phát triển lời nói, sinh viên được cung 

cấp các kiến thức về nhiệm vụ, nội dung, hình thức 

và phương pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm, hình 

thành và phát triển vốn từ, dạy trẻ các mẫu câu 

tiếng Việt, phát triển lời nói mạch lạc, chuẩn bị cho 

trẻ học Tiếng Việt ở lớp 1 và giáo dục trẻ văn hoá 

giao tiếp ngôn ngữ. Các giờ thực hành ở trường 

Mầm non giúp sinh viên có được những kiến thức 

từ thực tiễn để hiểu thêm lý thuyết đã học và cách 

thức vận dụng kiến thức vào giảng dạy. 

3 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

5 Rèn luyện NVSPTX3 

Nội dung học phần: Lập kế hoạch và tổ chức các 

hoạt động: hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, 

dạo chơi, tham quan… cho trẻ ở trường mầm non; 

xây dựng kế hoạch và tổ chức các ngày Lễ hội cho 

trẻ: Ngày hội đến trường, Tết trung thu, ngày hội 

1 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của các bà, các mẹ, các cô (8/3), ngày tết thiếu nhi 

(1/6), Lễ ra trường của bé…  

6 
Phát triển chương trình giáo dục mầm 

non 

Nội dung học phần: Phát triển chương trình và 

lập kế hoạch giáo dục. Tổ chức thực hiện và đánh 

giá việc thực hiện chương trình GDMN. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

7 
Tự chọn 3 

Phương pháp NCTE 

Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về cơ sở 

phương pháp luận nghiên cứu trẻ em, một số 

phương pháp nghiên cứu cụ thể về tâm lý trẻ em, 

các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

8 
Tự chọn 4 

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản 

về hành vi, hành vi văn hoá; Quá trình hình thành 

và phát triển hành vi văn hóa. Nội dung, nguyên 

tắc và phương pháp giáo dục hành vi văn hoá cho 

trẻ dưới 6 tuổi. 

2 
29/1-20/6 

2018 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp,Viết hoặc Thực hành) 

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K59 

1 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

2 
Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy 

học tiểu học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

3 
 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Vấn đáp) 

4 
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

5 
Thủ công - Kỹ thuật và PPDH Thủ công 

– Kỹ thuật 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TH) 

6 
Cơ sở Tự nhiên và Xã hội Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Báo cáo) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

7 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên 1 
Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH 
1 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (TH) 

8 Giáo dục thể chất 3 Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 1 
20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TH) 

9 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 3 
24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

10 
PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TH) 

11 
PP dạy học Toán ở tiểu học 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

12 
PPDH Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 1 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

13 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên 2 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
1 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (TH) 

14 
Giao tiếp sư phạm Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ) 

15 
Kiến tập sư phạm   Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 
Báo cáo + phỏng vấn 

16 
Tin học ứng dụng-1-18 (BK03)/Giáo 

dục Tiểu học 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức  của ngành  
 

Hk 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K58  

1 Giáo dục thể chất 3 
Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành 

GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TH) 

2 Đánh giá kết quả GD ở Tiểu học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

3 Tiếng Việt thực hành 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ) 

4 
Điền kinh, bơi lội, đá cầu, trò chơi vận 

động 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TH) 

5 
Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu 

học  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ - TH) 

6 
Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo 

đức ở Tiểu học  
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

7 
Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu 

học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ - TH) 

8 
Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ - TH) 

9 
PPDH Tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

20/8 – 02/12/2018 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

10 
Giáo dục môi trường ở Tiểu học Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

11 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên 3 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (TH) 

12 
Thực tập sư phạm  Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
4 

24/12/2018 -

27/05/2019 
Cơ sở TT 

13 
Phương pháp dạy học Toán nâng cao   Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

14 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng 

cao 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

24/12/2018 -

27/05/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, VĐ) 

Đại học Giáo dục Tiểu học K60 (Liên thông từ CĐ) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Toán học 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

2 
Tiếng Việt 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

3 
Từ Hán - Việt và dạy từ Hán - Việt ở TH Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Tiểu luận) 

4 
Tiếng Việt thực hành Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

5 
TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT 

ở TH 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

6 
Văn học 2 Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết,Tiểu luận) 

7 
Thực hành giải Toán ở Tiểu học   Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

8 
Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở Tiểu học  Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

9 
Bồi dưỡng HSG Toán ở Tiểu học Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

10 
Cơ sở Tự nhiên và xã hội 2  Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, Báo cáo) 

11 
Giáo dục kỹ năng sống trong dạy học ở 

tiểu học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

12 
Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 

2 29/01/2019 -

20/06/2019 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

13 
Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu 

học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 

2 29/01/2019 -

20/06/2019 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

14 
Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo 

đức ở tiểu học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

15 
Tin học ứng dụng 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH 2 
29/01/2019 -

20/06/2019 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

Đại học Giáo dục Tiểu học K 59 (Liên thông từ CĐ) 

1 
TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT 

ở TH 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

2 
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu 

học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2  

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Thực hành) 

3 
Dạy học tích hợp ở tiểu học Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

4 
Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao 

tiếp ở tiểu học 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
2 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TL) 

5 
Thực tập cuối khóa Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

18/09/2018 - 

31/12/2018 
Cơ sở thực tập 

6 
Phương pháp dạy học Toán nâng cao Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
3 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết) 

7 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng 

cao 
Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

của ngành GDTH 
4 

18/09/2018 - 

31/12/2018 

KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần (Viết, TL) 

CĐGD MẦM NON K60 HỆ CHÍNH QUY 

1.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 

năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2.  Nghệ thuật tạo hình 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ 

bản về nghệ thuật tạo hình: Khái quát về nghệ thuật 

tạo hình, loại hình, chất liệu, luật xa gần và giải 

phẫu tạo hình; Lý thuyết và thực hành vẽ theo mẫu, 

vẽ trang trí, vẽ tranh, nặn đất và một số kỹ thuật tạo 

hình khác. Tìm hiểu một số tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình hiện đại và tranh dân gian Việt Nam. 

03 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

3.  Tin học 

Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin 

học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ 

bản về ứng dụng Tin học văn phòng. 

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai 

thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học 

tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong 

đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức 

về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ 

thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng 

tính điện tử,... 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

4.  Pháp luật đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà 

nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những 

kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5.  Giáo dục thể chất 1 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

01 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

6.  Tiếng Anh B1.1 Writing 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

7.  Tiếng Anh B1.1 Speaking 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

8.  Tiếng Anh B1.1 Reading 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

9.  Tiếng Anh B1.1 Listening 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

10.  Sinh lý học trẻ em 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu 

tạo và chức năng hoạt động của các cơ quan và hệ 

cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

11.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

03 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

12.  LL và PP GDTC cho trẻ mầm non 

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề 

cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của 

nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận 

của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo 

dục thể chất ở trường mầm non. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

13.  Giáo dục thể chất 2 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định 

số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-

ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

01 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

14.  Tiếng Anh B1.2 Writing 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

15.  Tiếng Anh B1.2 Listening 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

16.  Tiếng Anh B1.2 Speaking 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

17.  Tiếng Anh B1.2 Reading 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

ĐHGD MẦM NON K60 HỆ LIÊN THÔNG TỪ CĐ 

1 Tiếng Việt 

Nội dung môn học bao gồm: Các kiến thức đại 

cương về Ngôn ngữ học và Tiếng Việt, Ngữ âm 

TV, Từ vựng TV, Ngữ pháp, Văn bản, Phong cách 

học TV... trang bị cho sinh viên công cụ để dạy 

đúng nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường 

Mầm non. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

2 Tin học ứng dụng 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

3 Ứng dụng CNTT trong GDMN 

Bao gồm các kiến thức cơ bản về ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các kiến 

thức về phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint 

để thiết kế bài giảng trong giáo dục mầm non, sử 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dụng thành thạo và có hiệu quả Internet, thư điện 

tử phục vụ dạy học hoặc một số phần mềm ứng 

dụng trong giáo dục (ví dụ như Violet, Kidsmart, 

Nutrikids, Happykid... ). 

4 Âm nhạc 

- Nhạc lý cơ bản: Các khái niệm về cao độ, trường 

độ trong âm nhạc; các khái niệm cung, quãng, điệu 

thức và hợp âm của âm nhạc  

- Xướng âm các bài hát trong chương trình từ 

không dấu hóa đến một dấu hóa với các loại nhịp 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8  

- Học hát: Luyện thanh phát triển hơi thở, mở rộng 

âm vực giọng hát; luyện tập cách thể hiện bài hát 

trong chương trình đúng với yêu cầu nội dung nghệ 

thuật. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

5 
Phát triển chương trình giáo dục mầm 

non 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

6 
Thể dục nhịp điệu dành cho trẻ Mầm 

non 

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên hệ 

thống kiến thức cơ bản về thể dục nhịp điệu. Hình 

thành những kỹ thuật động tác, kỹ năng vận động 

với nhạc đệm, kỹ năng tổ chức thể dục nhịp điệu và 

aerobic cho trẻ lứa tuổi mầm non. Nguyên tắc biên 

soạn và phương pháp giáo dục thể dục nhịp điệu 

cho trẻ mầm non; các động tác cơ bản và bài liên 

hoàn thể dục nhịp điệu. 

02 18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

7 
Lý luận và PP Tổ chức hoạt động Âm 

nhạc 

Nội dung học phần: 

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của Âm nhạc đối với 

trẻ thơ; Đặc điểm khả năng cảm thụ Âm nhạc của 

trẻ thơ; Vị trí của các hoạt động âm nhạc trong 

chương trình GDMN.  

- Các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ: 

hoạt động ca hát cho trẻ, vận động theo nhạc, hoạt 

động nghe nhạc, các hoạt động trò chơi âm nhạc 

cho trẻ. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 
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8 
Lý luận và PP hướng dãn cho trẻ 

KPMTXQ 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về: 

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn 

học. Từ đó, xác định mục đích, nhiệm vụ, đặc điểm 

nhận thức, nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức và các phương tiện cho trẻ khám phá môi 

trường xung quanh cũng như lập kế hoạch và đánh 

giá hiệu quả tổ chức quá trình này cho trẻ Mầm 

non. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

9 
LL và PP giáo dục thể chất cho trẻ Mầm 

non 

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề 

cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của 

nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận 

của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo 

dục thể chất ở trường mầm non. 

02 29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

10 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai 

nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những 

biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù 

hợp. 

02  29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

11 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi Mầm non  

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành 

GD&ĐT 

02  29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

12 Phương pháp nghiên cứu trẻ em 

Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về cơ sở 

phương pháp luận nghiên cứu trẻ em, một số 

phương pháp nghiên cứu cụ thể về tâm lý trẻ em, 

các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu 

02  29/1-20/6/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi 

kết thúc học phần 

(Vấn đáp hoặc thi Viết) 

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu chuyên ngành  
5 HỌC KÌ 2,3 Vấn đáp, viết 

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
2 HỌC KÌ 4 Bài tập lớn, viết 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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3 Kinh tế học đại cương 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

nghiên cứu chuyên ngành phần kinh tế 
2 HỌC KÌ 2 Viết 

4 
Phương pháp dạy học tích hợp và phân 

hóa 

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
2 HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, thực hành 

5 
Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân 

ở trường Trung học phổ thông 

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
3 HỌC KÌ 3 Viết, vấn đáp 

6 

Phương pháp dạy học môn Giáo dục 

công dân 1 ở trường Trung học phổ 

thông  

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
3 HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp 

7 

Phương pháp dạy học môn Giáo dục 

công dân 2 ở trường Trung học phổ 

thông 

Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng dạy học môn 

GDCD, Lý luận chính trị. 
3 HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, thực hành 

8 
Phát triển chương trình môn Giáo dục 

công dân 
Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

3 
HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp 

9 
Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp 

môn GDCD 
Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, thực hành 

10 
Kiến tập sư phạm Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn. 

2 
HỌC KÌ 5 Báo cáo, phỏng vấn 

11 
Thực tập sư phạm Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn. 

6 
HỌC KÌ 8 

Báo cáo, trường phổ thông chấm 

điểm 

12 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn. 

3 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp, thực hành 

13 Giáo dục quyền con người 
Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
3 HỌC KÌ 6 Viết, vấn đáp 

14 Logic học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 
3 HỌC KÌ 1 Viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

15 Chính trị học 
Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
2 HỌC KÌ 1 Viết 

16 Giáo dục kỹ năng sống  
Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
3 HỌC KÌ 1 Viết, vấn đáp 

17 Lịch sử các học thuyết kinh tế 
Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 
3 HỌC KÌ 2 Viết 

18 Thực tế chuyên môn GDCT 
Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn 
1 HỌC KÌ 7 Báo cáo 

19 
Những vấn đề của thời đại ngày nay 

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
3 HỌC KÌ 2 Viết, vấn đáp 

20 Đạo đức học/ Đạo đức và giáo dục đạo 

đức 

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn 

GDCD ở trường THPT 
2 HỌC KÌ 3 Viết, vấn đáp 

21 Hoạt động trải nghiệm tại cộng 

đồng/Thực hành công tác xã hội tại cộng 

đồng 

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn 
1 HỌC KÌ 6 Báo cáo, viết 

22 Lịch sử triết học Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

3 
HỌC KÌ 3 Viết, vấn đáp 

23 Hệ thống chính trị Việt Nam Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

3 
HỌC KÌ 3 Bài tập lớn, viết, vấn đáp 

24 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

2 
HỌC KÌ 6 Viết 

25 Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, 

Ph.Ăngghen, V.I.Lênin 
Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

3 
HỌC KÌ 4 Viết 

26 Chuyên đề kinh tế chính trị 
 

2 
HỌC KÌ 6 Viết, vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

27 Chuyên đề triết học Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

2 
HỌC KÌ 4 Viết, vấn đáp 

28 Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học  Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 
2 HỌC KÌ 7 Viết 

29 Tư tưởng triết học Việt Nam/Triết học 

Trung Quốc-Ấn Độ cổ đại 
Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

30 Giáo dục gia đình/Giáo dục giới tính Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 

2 
HỌC KÌ 6 Viết, vấn đáp 

31 Toàn cầu hóa và quan hệ quốc tế/Lịch sử 

văn minh thế giới 
Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 

2 
HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp 

32 Lịch sử Việt Nam đại cương/Lịch sử 

phong trào cộng sản và công nhân quốc 

tế 

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, 

LLCT 

2 

HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp 

33 Giáo dục Đạo đức và giáo dục Pháp luật 

ở trường THPT  
Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

4 
HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

34 Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy 

học môn Giáo dục công dân  
Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành 

dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT 

3 
HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

Chuyên ngành Luật 

1 Kỹ năng mềm 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu chuyên ngành 
3  HỌC KÌ 1  Vấn đáp, viết 

2 Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lí 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
2 HỌC KÌ 3 Viết 

3 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
3 HỌC KÌ 1 Vấn đáp, viết 

4 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 
Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
3 HỌC KÌ 2 Viết, vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

5 Luật Hiến pháp Việt Nam Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 4 HỌC KÌ 2 Viết, vấn đáp 

6 Tiếng Anh chuyên ngành Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 2 HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp 

7 
Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật  

Hoàn thiện kiến thức và rèn luyện kĩ năng  3 HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp, thực hành 

8 
Phương pháp NCKH chuyên ngành luật Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

2 
HỌC KÌ 2 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

9 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho 

phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

2 
HỌC KÌ 3 Viết, vấn đáp 

10 
Luật hành chính Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 
4 

HỌC KÌ 3 Vấn đáp, viết 

11 
Luật tố tụng hành chính Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 
2 

HỌC KÌ 6 Vấn đáp, viết 

12 
Luật dân sự Việt Nam 1 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 
3 

HỌC KÌ 3 Viết, vấn đáp 

13 
Luật dân sự Việt Nam 2 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 4 HỌC KÌ 4 Viết, vấn đáp 

14 
Luật sở hữu trí tuệ 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 2 HỌC KÌ 7 Viết 

15 
Luật tố tụng dân sự Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 6 Viết 

16 
Luật hình sự Việt Nam 1 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 4 Viết, vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

17 
Luật hình sự Việt Nam 2 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 4 HỌC KÌ 2 Viết 

18 
Luật tố tụng hình sự Việt Nam 

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 6 Vấn đáp, viết 

19 Luật đất đai Việt Nam 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 6 Vấn đáp, viết 

20 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 5 Vấn đáp, viết 

21 Luật lao động Việt Nam 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 3 HỌC KÌ 4 Vấn đáp, viết 

22 Luật thương mại Việt Nam 1 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 4 Viết, vấn đáp 

23 Luật thương mại Việt Nam 2 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

3 
HỌC KÌ 5 Vấn đáp, viết 

24 Luật tài chính Việt Nam 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

3 
HỌC KÌ 6 Viết 

25 Luật ngân hàng Việt Nam 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 6 Viết 

26 Công pháp quốc tế 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

3 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

27 Tư pháp quốc tế 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

3 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

28 Tham quan thực tế 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 1 HỌC KÌ 6 Báo cáo 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

29 Pháp luật cộng đồng ASEAN 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

30 Công chứng, chứng thực  
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 6 Viết, vấn đáp 

31  Luật hiến pháp nước ngoài 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 5 Viết, vấn đáp 

32 Pháp luật về phòng chống tham nhũng 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp 

33 Kỹ năng tư vấn pháp luật 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

34 Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 
2 

HỌC KÌ 8 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

35 Lý luận và pháp luật về quyền con người 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 8 Viết, vấn đáp 

36 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 7 Viết, vấn đáp, bài tập lớn 

37 Luật thương mại quốc tế 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

38 Luật cạnh tranh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

39 Luật đầu tư 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KÌ 7 Viết, vấn đáp 

40 Luật chứng khoán 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 8 Viết, vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

41 Pháp luật cộng đồng ASEAN 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 7 Viết, vấn đáp 

42 Quản trị kinh doanh 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 7 Viết, vấn đáp 

43 Luật kinh doanh bảo hiểm 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 8 Viết, vấn đáp 

44 Lễ tân ngoại giao 
Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật 

2 
HỌC KỲ 8 Viết, vấn đáp 

45 
Thực tập nghề nghiệp 

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng làm việc chuyên 

ngành trong môi trường thực tiễn. 

5 
HỌC KỲ 8 Báo cáo, phỏng vấn 

  CĐ Tiếng Trung  K60 Hệ chính quy 

1 Ngữ âm tiếng Trung 

Giúp người học có thể tiếp cận với âm chuẩn của 

hệ thống ngữ âm tiếng Trung. Học phần này mang 

tính mô phỏng, luyện tập không đi sâu vào lý luận 

ngữ âm học 

 02 
15 tuần, mỗi tuần 

2     tiết   
Trắc nghiệm, viết 

2 Hán Tự 

Tập trung vào một số vấn đề cơ bản của chữ Hán 

Hiện đại như cấu tạo, kết cấu, phương pháp tạo chữ 

và diễn biến và mối quan hệ hình ý của chữ Hán 

02  
15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết    

Trắc nghiệm, viết 

 

   3 Tiếng Trung tổng hợp 1 

Làm quen với  hệ thống ngữ âm, cáchphiên âm, 

thanh điệu, quy tắc viết chữ Hán, thông qua những 

đoạn hội thoại đơn giản giúp sinh viên tiếp xúc với 

những mẫu câu cơ bản, các hiện tượng văn hoá 

đáng chú ý 

04 
15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết 
Trắc nghiệm, viết 

4 Nghe 1 

Giúp người học nghe và hiểu được các từ, 

cụm từ các câu đơn và đoạn đối thoại đơn giản. 

 

02 
15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết  
Trắc nghiệm, viết 

5 Nghe 2 
Giúp người học nghe và hiểu được các câu đơn,  

đoạn đối thoại, đoạn văn đơn giản 
02 

15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết  ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 Nói 1 

Biết thiết kế các đoạn hội thoại theo từng chủ điểm 

môn học, phát huy hiệu quả kỹ năng làm việc cặp, 

nhóm 

02 
15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết ( học kỳ 2) 
Vấn đáp 

7 Đọc 1 

Cũng cố, nâng cao và mở rộng các kỹ năng thực 

hành tiếng, cung cấp vốn kiến thức từ vựng, cấu 

trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa cho sinh viên. 

 

02 
15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

8 Tiếng Trung tổng hợp 2 
Nắm được các mẫu câu cơ bản, giải thích được các 

hiện tượng ngôn ngữ văn hóa đáng chú ý. 
04 

15 tuần, mỗi tuần 

4 tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

9 Từ pháp tiếng Trung 

Giới thiệu cho sinh viên một cách khái quát về đặc 

điểm ngữ pháp tiếng Trung hiện đại; Hệ thống, tính 

chất và đơn vị của ngữ pháp; Từ, phân loại từ; Xác 

định tiêu chí phân loại từ, đặc điểm ngữ pháp , 

trong đó đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu các vấn đề 

về từ loại tiếng Trung. Trên cơ sở đó vận dụng và 

sửa các câu có lỗi sử dụng từ sai 

02 
 15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết ( học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

10 Phương pháp NCKH 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

khoa học và nghiên cứu khoa học cũng như cấu 

trúc, logic của một công trình nghiên cứu khoa học, 

các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng 

minh và trình bày các luận điểm khoa học, bước 

đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học 

vào việc học tập ở đại học. 

02 
 15 tuần, mỗi tuần 

2 tiết (học kỳ 2) 
Trắc nghiệm, viết 

11 

Tiếng Việt thực hành-1-18 

(BK03)/Tiếng Anh tổng hợp + CĐ 

Tieng Trung K60 

Phát triển khối kiến thức của ngành  HK 1 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

12 

Cơ sở văn hóa Việt Nam-1-18 

(BK02)/Tiếng Anh tổng hợp + CĐ 

Tieng Trung K60 

Phát triển khối kiến thức của ngành  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

13 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK09)Lớp A-03 
Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

14 Tin học/KT+ Điện + CĐ T.Trung K60 Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  
HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

15 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 
Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

16 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/ĐHGD Mam non + CĐGD Mam non 

+ T. Trung K60 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

17 

Pháp luật đại cương-1-18 

(BK10)/CĐGD Tiểu học + CĐGD Mâm 

non + CĐ Tiêng Trung K60 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

18 

Giáo dục thể chất 1-1-18 

(BK13.TH)/GDTH + GDMN + T.Trung 

K60 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần  

Cao đẳng kế toán K58 

1 Kế toán quản trị 

Học phần cung cấp các kiến thức một cách tổng 

quan hoạt động Kế toán quản trị, bao gồm: Lịch sử 

ra đời và phát triển của kế toán quản trị; các công 

cụ của kế toán quản trị trong việc hỗ trợ nhà quản 

trị phân tích và ra quyết định về hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Sau khi học xong học phần Kế toán quản 

trị sinh viên có thể vận dụng kiến thức để giải 

quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán 

quản trị trong doanh nghiệp, phân tích vấn đề để đề 

xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh 

cho doanh nghiệp. 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

2 Phân tích hoạt động kinh doanh 

Học phần này trang bị cho sinh viên 

những kiến thức và phương pháp phân tích hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm tình 

hình sản xuất của doanh nghiệp, giá thành sản 

phẩm, tình hình sử dụng lao động và các vấn đề tài 

chính của doanh nghiệp. Điều hành công tác quản 

trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực 

quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, 

tài chính, văn phòng...). Phân tích vấn đề để đề 

xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh 

cho doanh nghiệp. 

Sau khi học xong học phần phân tích hoạt 

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

động kinh doanh, sinh viên cần nắm vững kiến 

thức về lý thuyết và vận dụng các công cụ phân 

tích để đánh giá được tình hình hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho 

sinh viêc trong việc tiếp thu kiến thức thông qua 

các bài tập ví dụ mang tính thực tiễn. 

        Điều hành công tác quản trị chung của doanh 

nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt 

(marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn 

phòng...); Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, 

chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh 

nghiệp. 

3 Kế toán hành chính sự nghiệp 

Học phần Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) 

cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về 

các vấn đề kế toán trong các đơn vị hành chính sự 

nghiệp. 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng 

vận dụng tổng hợp kiến thức đã được học vào phân 

tích tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tổ 

chức công tác tài chính kế toán, đánh giá hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đề xuất những giải pháp 

nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề được 

đặt ra trong quá trình thực hiện công tác tài chính 

kế toán của đơn vị thực tập.  

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

4 Kế toán ngân hàng 

       Học phần Kế toán ngân hàng cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức chuyên ngành về các 

hoạt động kế toán trong ngân hàng thương mại, bao 

gồm hoạt động ngân quỹ, hoạt động kinh doanh và 

đầu tư chứng khoán, hoạt động huy động vốn, hoạt 

động tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân 

hàng. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về lĩnh 

vực tài chính ngân hàng, hiểu và vận dụng pháp 

luật kế toán hiện hành dành cho ngân hàng thương 

mại. 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5 Kế toán chi phí 

         Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng 

nghề nghiệp kiến thức chyên ngành 

Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu 

2 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

biết cơ bản về chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính 

giá thành sản phẩm và lập báo cáo chi phí ở các 

doanh nghiệp theo các mô hình khác nhau giúp 

sinh viên có thể tổ chức, thực hiện công tác kế toán 

ở các cấp độ khác nhau của lĩnh vực kế toán tài 

chính. 

Sau khi học xong môn học này sinh viên 

có khả năng vận dụng kiến thức để vận dụng vào 

việc phân loại chi phí, tính đúng, tính đủ chi phí 

thực tế phát sinh, từ đó có thể tập hợp, tổng hợp chi 

phí để tính giá thành sản phẩm theo nhiều cách 

thức khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể phát 

sinh trong thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài ra 

sinh viên có khả năng tổ chức công tác kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một 

doanh nghiệp cụ thể. 

6 Kế toán tài chính II 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến 

thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong 

các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du 

lịch, xây lắp  

4 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

7 Kế toán máy 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý 

chung của phần mềm kế toán, giúp sinh viên có thể 

tiếp cận và sử dụng được phần mềm kế toán đang 

áp dụng tại các doanh nghiệp. 

 Sau khi học xong học phần, sinh viên 

phải có khả năng vận dụng những kiến thức được 

học để thao tác trên phần mềm kế toán, cách mở sổ 

kế toán, cách lập chứng từ, định khoản, vào sổ, lưu 

chứng từ, lập các báo cáo tài chính, quyết toán thuế 

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi thực hành 

8 

Chuyên đề kế toán (Thay thế KLTN) 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

 Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về xây dựng đề cương và viết một chuyên đề 2 

Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

về lĩnh vực kế toán. 

Giúp sinh viên có khả năng vận dụng tổng hợp kiến 

thức đã được học vào phân tích tình hình sản xuất 

kinh doanh, tình hình tổ chức công tác tài chính kế 

toán, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và đề 

xuất những giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả 

những vấn đề được đặt ra trong quá trình thực hiện 

công tác tài chính kế toán của đơn vị thực tập.  

9 
Tổ chức công tác kế toán (Thay thế 

KLTN) 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

 Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về 

các vấn đề kế toán trong các doanh nghiệp nói 

chung cũng như tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống 

chứng từ, sổ sách kế toán… 

3 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

10 Thực tập tốt nghiệp 
Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chuyên ngành 
5 Kỳ 2 

Chấm điểm nội dung báo cáo, 

thi vấn đáp 

11 Khóa luận tốt nghiệp 
Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chuyên ngành 
5 Kỳ 2 

Chấm vấn đáp và nội dung báo 

cáo 

Cao đẳng kế toán K59 

1 Kế toán tài chính I 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn 

đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán 

Việt Nam, các khái niệm, nguyên tắc kế toán; kế 

toán chi tiết, tổng hợp các phần như kế toán hàng 

tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành, kế toán tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản 

xuất.  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có 

khả năng vận dụng được được kiến thức kế toán 

cho các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, hạch 

toán các phần hành như kế toán hàng tồn kho, kế 

toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí kinh 

4 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

doanh, doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh. 

2 Tài chính - tiền tệ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ 

thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát 

những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài 

chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các 

định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất 

hoạt động thị trường tài chính; cung cấp các lý 

thuyết cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân 

hàng trung ương.  

 Cung cấp cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu 

để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Tài 

chính, Ngân hàng và bổ trợ kiến thức cho việc 

nghiên cứu kinh tế ngành.  

-Sau khi học xong, sinh viên được cung cấp các 

kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện được tổ chức, 

điều hành, các công tác kế  toán ngân hàng. Phân 

tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết 

định kinh doanh cho doanh nghiệp và xác định, 

đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi trường 

trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước. 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thảo luận nhóm 

Thi viết cuối kỳ 

3 Marketing căn bản 

Học phần cung cấp cho người học những nội dung 

cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, 

phương pháp nghiên cứu marketing, phương pháp 

nghiên cứu thị trường, các quyết định về sản phẩm, 

giá cả, phân phối,… 

Áp dụng được các lý thuyết Marketing đã được học 

để giải thích, vận dụng được vào các tình huống 

thực tế; Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, 

chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh 

nghiệp; Điều hành công tác quản trị chung của 

doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng 

biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn 

phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả 

bằng văn bản, thuyết trình và viết. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 



72 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 Kinh tế vĩ mô 

- Cung cấp cho sinh viên lý luận chung về kinh tế 

học và kinh tế học vĩ mô; Phương pháp phân tích 

và xác định một số tài khoản quốc gia cũng như 

mối liên hệ giữa các tài khoản quốc gia; Phân tích 

thống kê các chỉ tiêu trong nền kinh tế, biến số 

kinh tế; Đánh giá tác động của các chính sách kinh 

tế (chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính 

sách tiền tệ,...) đến tổng cung – tổng cầu của nền 

kinh tế; Phương pháp tính và phân tích chỉ tiêu lạm 

phát, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu thất nghiệp cũng 

như việc tác động các chỉ tiêu này đến tăng trưởng 

kinh tế. 

- Sau khi ra trường sinh viên biết vận dụng phương 

pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, nhận 

định môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, 

các vấn đề về chính sách và hành lang pháp lý cho 

hoạt động của doanh nghiệp 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể 

thay thế thi kết thúc học phần 

5 Thuế 

     Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về bản chất, nội dung của từng luật thuế và bổ trợ 

kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. Ngoài 

ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được nguồn 

gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối với 

nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên hiểu 

hơn về các chính sách khuyến khích, động viên hay 

hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền kinh tế. 

Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu thuế. 

     Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác 

quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh 

vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản 

xuất, tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học 

có thể xác định, đánh giá những vấn đề về pháp 

luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh 

trong và ngoài nước 

Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu 

về các luật thuế của Nhà nước. Qua đó, mỗi cá 

nhân còn có thể đánh giá được mức độ cởi mở 

cũng như môi trường doanh nghiệp mà chính sách 

mỗi đất nước mang lại cho các cá nhân nói riêng 

cũng như tổ chức, doanh nghiệp của các nước nói 

2 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thảo luận nhóm 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chung 

6 Thực tập tổng hợp 
Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chuyên ngành 
3 Kỳ 2 

Chấm vấn đáp và nội dung báo 

cáo 

7 Tài chính doanh nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

tài chính doanh nghiệp như: Phân tích giá trị thời 

gian của tiền; Phân tích vốn kinh doanh trong 

doanh nghiệp; Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận; 

Phân tích báo cáo tài chính.  

Nắm bắt và sử dụng được những công cụ và kỹ 

thuật quản lý tài chính để thực hiện tốt chức năng 

của một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp; Thu 

thập và phân tích thông tin để đề xuất các quyết 

định về tài chính. 

Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh 

viêc trong việc tiếp thu kiến thức thông qua các bài 

tập, ví dụ mang tính thực tiễn 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thảo luận nhóm 

Thi viết cuối kỳ 

8 Kế toán tài chính II 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chuyên ngành 

Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến 

thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong 

các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du 

lịch, xây lắp 

4 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

9 

Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK02.TH)/CĐ Ke toan + Tieng Anh 

K59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục đại cương 3 HK 1 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

10 

Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-18 

(BK04)/CĐGD Mâm non + Tiếng Anh 

+ Ke toán K59 

Phát triển khối kiến thức chung  

HK 1 
KT thường xuyên + Thi kết thúc 

học phần 

Đại học kế toán K59 

1 Tài chính - Tiền tệ 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ 

thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát 

những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài 

chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thảo luận nhóm 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất 

hoạt động thị trường tài chính; cung cấp các lý 

thuyết cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân 

hàng trung ương.  

 Cung cấp cơ sở lý thuyết, phương pháp 

nghiên cứu để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh 

vực Tài chính, Ngân hàng và bổ trợ kiến thức cho 

việc nghiên cứu kinh tế ngành.  

Sau khi học xong, sinh viên được cung 

cấp các kiến thức về các hoạt động cơ bản của các 

tổ chức tài chính. Cung cấp cho người học các kỹ 

năng phân tích tài chính của ngân hàng thương 

mại. Bên cạnh đó, sinh viên đánh giá được những 

vấn đề về pháp luật, môi trường kinh doanh của 

các tổ chức tín dụng. 

2 Kế toán tài chính 1 

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề 

nghiệp kiến thức chyên ngành 

         Trang bị cho sinh viên những kiến thức về 

các vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống 

kế toán Việt Nam, các khái niệm, nguyên tắc kế 

toán; kế toán chi tiết, tổng hợp các phần như kế 

toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán tiêu thụ 

và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp sản xuất.  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có 

khả năng vận dụng được được kiến thức kế toán 

cho các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, hạch 

toán các phần hành như kế toán hàng tồn kho, kế 

toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí kinh 

doanh, doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh. 

 

4 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

3 Nguyên lý thống kê  

Cung cấp cho sinh viên những  kiến thức 

cơ bản về lý thuyết thống kê, tính toán thành thạo 

các chỉ tiêu thống kê thông dụng trong các doanh 

nghiệp. Giúp sinh viên nắm bắt các kỹ năng phân 

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tích, nắm bắt các phương pháp phân tích kết quả và 

hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. 

       Sau khi kết thúc học phần sinh viên tính toán, 

phân tích được chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất, hoàn 

thành kế hoạch sản xuất và xác định các chỉ số về 

doanh thu, năng suất lao động, các chỉ số kinh tế 

phức tạp khác và tìm kiếm những nguyên nhân ảnh 

hưởng đến biến động của các chỉ số kinh tế. 

4 Luật kế toán 

           Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng 

nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành 

Học phần Luật kế toán cung cấp cho sinh 

viên kiến thức chuyên ngành  về các văn bản Luật, 

chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy 

định liên quan đến ngành nghề và thi hành Luật 

trong quá trình thực hành nghề nghiệp. 

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã 

học để phân biệt các văn bản hướng dẫn thi hành 

đối với kế toán doanh nghiệp, phải vận dụng các 

kiến thức đã học để xử lý các tình huống và các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các doanh 

nghiệp, đồng thời trong quá trình thảo luận và 

thuyết trình nhóm, sinh viên sẽ rèn luyện được một 

số các kỹ năng như: hoạt động nhóm, thuyết trình,  

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5 Thuế 

       Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật 

thuế và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh 

tế ngành. Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học 

hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng 

luật thuế đối với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, 

sinh viên hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, 

động viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề 

của nền kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc 

quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ 

việc thu thuế. 

      Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác 

quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh 

vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản 

xuất, tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học 

có thể xác định, đánh giá những vấn đề về pháp 

3 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh 

trong và ngoài nước 

      Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên 

cứu về các luật thuế của Nhà nước. 

6 Tài chính doanh nghiệp 

           Tổ chức, điều hành, thực hiện các công tác 

liên quan đến tài chính của doanh nghiệp; Phân tích 

các vấn đề liên quan đến tài chính như: lựa chọn lãi 

suất, lựa chọn nguồn vốn đầu tư... để đề xuất các 

quyết định phù hợp với tình hình tài chính của 

doanh nghiệp hiện tại; Ứng dụng các học thuyết 

kinh tế như EOQ, JIT, Lý thuyết cơ cấu vốn... vào 

việc tổ chức, điều hành các hoạt động liên quan 

đến tài chính doanh nghiệp.  

          Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên 

có khả năng phân tích phục vụ cho các quyết định 

tài chính như quyết định về vốn, quyết định về tài 

sản và các quyết định liên quan đến tài chính doanh 

nghiệp khác; Có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề 

liên quan đến tài chính để phát triển kỹ năng phân 

tích.  

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thảo luận nhóm 

Thi viết cuối kỳ 

7 Kế toán tài chính 2 

      Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến 

thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong 

các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du 

lịch, xây lắp 

4 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 

8 Tiếng Anh chuyên ngành 1 

        Cung cấp cho người học một lượng từ vựng, 

thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành kế toán. 

       Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, nghe, nói, và viết 

Tiếng Anh giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã 

học để thực hành thảo luận, chia sẻ thông tin, tiếp 

cận nguồn thông tin trong các lĩnh vực kinh tế 

trong môi trường quốc tế, đặc biệt là chuyên ngành 

kế toán. 

2 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

9 Kinh tế lượng 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về 

kinh tế lượng, ước lượng các vấn đề kinh tế trong 

thực tiễn như lý luận chung về nghiên cứu kinh tế 

lượng; Phương pháp phân tích và ước lượng các 

dạng hàm hồi quy; phân tích các thuộc tính và đặc 

điểm của mô hình; Phát hiện và nhận biết các biến 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể 

thay thế thi kết thúc học phần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cố của mô hình cũng như biện pháp khắc phục; 

nắm được cách phân tích, giải thích mối liên hệ 

giữa các yếu tố kinh tế, hiện tượng kinh tế. 

- Sau khi học xong học phần này sinh viên có kỹ 

năng cơ bản về lập mô hình và phân tích các mối 

quan hệ tuyến tính, quan hệ nhân quả của các vấn 

đề kinh tế, nhận định các yếu tố ảnh hưởng liên 

quan đến vấn đề ước lượng trong thực tiễn. Sử 

dụng tốt các công cụ SPSS, Eview cho việc phân 

tích mối quan hệ trong thực tiễn. 

10 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK04.TH)/ĐH QTKD + Ke toan K59 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-18 

(BK02)/ĐHQTKD + Ke toan K59 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Tiếng Việt 3-1-18 (BK11)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K59 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  HK 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK10)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

2-18 (BK01)/Ke toan + QTKD K59 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

19 
Tiếng Anh chuyên ngành 1-2-18 

(BK02)/Kế toán tổng hợp 1 DH59_136 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK05)/Lớp A05 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 

Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 

(BK01)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 2 HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học kế toán K60 

1 Kinh tế học đại cương 

Nhận thức các lý thuyết cung cầu hàng hoá và 

giá cả thị trường, lỳ thuyết về hành vi tiêu dùng, 

hành vi sản xuất; tính toán được các chỉ tiêu sản 

lượng và thu nhập quốc gia; mô tả mối quan hệ 

giữa lạm phát và thất nghiệp. 

Phân tích quan hệ cung cầu hàng hoá và xác 

định giá cân bằng; phân tích hành vi người tiêu 

dùng và hành vi nhà sản xuất trong cơ chế thị 

trường; giải thích sự biến động của nền kinh tế 

cũng như tác động của các chính sách đối với nền 

kinh tế; phân tích các thông tin kinh tế thị trường 

2 Kỳ 1 
Các bài kiểm tra thường xuyên, 

bài thi viết kết thúc học phần 

2 Kinh tế vi mô 

Ứng dụng các học thuyết kinh tế vi mô trong tổ 

chức, điều hành các hoạt động quản lý trong doanh 

nghiệp. Đánh giá, xác định các vấn đề về pháp luật, 

môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và 

ngoài nước. 

Sinh viên có các kỹ năng khi làm việc như: Kỹ 

năng am hiểu các nguyên tắc kinh tế cơ bản và vận 

dụng những nguyên tắc này để nhận biết và lý giải 

diễn biến sự kiện kinh tế diễn ra mỗi ngày. Kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và viết. Kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây 

dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể. 

3 Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

3 Quản trị học 

       Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về quản trị học. Hiểu được lịch sử phát triển của 

các tư tưởng quản trị. Hiểu được những vấn đề cơ 

bản về tổ chức, môi trường hoạt động của tổ chức; 

3 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhà quản trị, các quyết định của nhà quản trị và các 

chức năng quản trị. Vận dụng những kiến thức 

được trang bị để thực hiện những vấn đề trong thực 

tiễn và trong việc nghiên cứu học tập các học phần 

chuyên ngành có liên quan. 

Nhận diện phân tích được cấp bậc, kỹ năng cần 

thiết đối với hoạt động quản trị trong một tổ chức. 

Vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động ra 

quyết định của nhà quản trị. Nhận diện chức năng 

của nhà quản trị và vận dụng trong thực tế. 

4 Marketing căn bản 

       Học phần cung cấp cho người học những nội 

dung cơ bản về marketing như: Bản chất 

Marketing, phương pháp nghiên cứu marketing, 

phương pháp nghiên cứu thị trường, các quyết định 

về sản phẩm, giá cả, phân phối,… 

       Áp dụng được các lý thuyết Marketing đã 

được học để giải thích, vận dụng được vào các tình 

huống thực tế; Phân tích vấn đề để đề xuất kế 

hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho 

doanh nghiệp; Điều hành công tác quản trị chung 

của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị 

riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, 

văn phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu 

quả bằng văn bản, thuyết trình và viết. 

3 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5 Nguyên lý kế toán 

Nội dung môn học bao gồm kiến thức cơ bản về kế 

toán bao gồm: Khái niệm, đối tượng và lịch sử hình 

thành và phát triển của kế toán; đặc điểm của kế 

toán; các nguyên tắc kế toán chung được thừa 

nhận; các phương pháp kế toán (phương pháp 

chứng từ, phương pháp tính giá,  phương pháp tài 

khoản và ghi kép, phương pháp tổng hợp và cân 

đối kế toán), Phương pháp kế toán một số quá trình 

kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp. 

 Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên  tiếp 

cận với những nguyên lý mới, những thành tựu 

mới trong lĩnh vực kế toán mới trong nước và trên 

thế giới. 

3 Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 Kinh tế vĩ mô 

- Cung cấp cho sinh viên lý luận chung về kinh tế 

học và kinh tế học vĩ mô; Phương pháp phân tích 

và xác định một số tài khoản quốc gia cũng như 

mối liên hệ giữa các tài khoản quốc gia; Phân tích 

thống kê các chỉ tiêu trong nền kinh tế, biến số 

kinh tế; Đánh giá tác động của các chính sách kinh 

tế (chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính 

sách tiền tệ,...) đến tổng cung – tổng cầu của nền 

kinh tế; Phương pháp tính và phân tích chỉ tiêu lạm 

phát, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu thất nghiệp cũng 

như việc tác động các chỉ tiêu này đến tăng trưởng 

kinh tế. 

- Sau khi ra trường sinh viên biết vận dụng phương 

pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, nhận 

định môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, 

các vấn đề về chính sách và hành lang pháp lý cho 

hoạt động của doanh nghiệp 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể 

thay thế thi kết thúc học phần 

7 Môn học tự chọn (chọn 3/6  tín chỉ)  3 Kỳ 2  

 1. Thị trường chứng khoán 

     Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về thị trường chứng khoán và cách thức tiến hành 

giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức. 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm 

được phương pháp định giá chứng khoán. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. Bổ trợ kiến 

thức cho sinh viên khi ứng tuyển vào vị trí chuyên 

viên tài chính. 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể 

thay thế thi kết thúc học phần 

8 Giáo dục thể chất 1/KT K60 Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 Tin học/KT+ Điện + CĐ T.Trung K60 Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  
Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 Pháp luật đại cương/KT + QTKD K60 Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  
Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

12 Toán cao cấp C/KT + QTKD K60 Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  
Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  

Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK10)/Lớp A-04 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  

Hk 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-2-

18 (BK02)/ĐHKT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Kinh tế phát triển-2-18 (BK02)/Kế toán 

tổng hợp 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 

Tiếng Anh B1.1 - Listening-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 

Tiếng Anh B1.1 - Writing-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19 

Tiếng Anh B1.1 - Speaking-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-2-18 

(BK07)/Lớp Tiếng Anh B1-1 (Lớp A) 

K60 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 
Tiếng Việt 2-2-18 (BK01)/Lớp B (dành 

cho sinh viên Lào K60) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

22 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

2/Lớp dành cho sinh viên Lào K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

23 
Tiếng Việt 1-1-18 (BK01)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K60 (B) 

- Học phần này là một học phần cơ sở đối với các 

chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và kế 

toán. Học phần Kinh tế phát triển có nhiệm vụ chủ 

yếu là trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế học 

phát triển trong điều kiện cụ thể của các nước đang 

phát triển, tổng kết và nghiên cứu những cách thức 

3 Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

để tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững với 

mục đích chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển 

thấp lên trình độ phát triển cao hơn gắn với sự công 

bằng xã hội. Học phần đề cập nội dung phân tích 

ba khía cạnh cơ bản của phát triển kinh tế là tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn 

lực cho tăng trưởng và phát triển; chiến lược và 

sách lược phát triển kinh tế của các nước đang phát 

triển, trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, vận 

dụng các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá những biến 

động của nền kinh tế. Từ đó đề xuất kế hoạch, 

chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh của 

nền kinh tế, có thể điều hành công tác quản trị 

chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực 

quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, 

tài chính, văn phòng...). 

ĐH Quản trị kinh doanh K57 

1 

Quản trị sản xuất 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Học phần 

này giúp cho sinh viên hoạch định, tổ chức, thực 

hiện và kiểm soát trong sản xuất. Sinh viên có thể 

hiểu các công tác quản lý sản xuất từ việc thiết kế 

sản phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định tổng 

hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, điều độ 

sản xuất, quản lý tồn kho… Sinh viên sẽ làm việc 

trong lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất cho 

các xí nghiệp công nghiệp. Sau khi học xong học 

phần này sinh viên phải am hiểu các lý thuyết nền 

tảng trong việc lập kế hoạch sản xuất, hiểu và vận 

dụng những nguyên tắc trong hoạch định tổng hợp, 

điều độ đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch 

nguyên vật liệu..., tự tin làm việc trong các hệ 

thống sản xuất thực tế. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 3 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2 Thị trường chứng khoán 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thị trường chứng khoán và cách thức tiến hành giao 

dịch trên thị trường chứng khoán chính thức. Sau 

khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm 

được phương pháp định giá chứng khoán. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. Bổ trợ kiến 

thức cho sinh viên khi ứng tuyển vào vị trí chuyên 

viên tài chính. 2 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

3 Quản trị thương hiệu 

Học phần cung cấp cho người học những nội dung 

cơ bản về quản lý thương hiệu như quan điểm, 

chưc năng, vai trò, quy trình xây dựng thương hiệu; 

Tài sản thương hiệu; phương pháp định vị thương 

hiệu; kiến trúc thương hiệu; Hệ thống nhận diện 

thương hiệu; Thiết kế thương hiệu; Truyền thông 

thương hiệu. Sau khi học xong học phần Quản trị 

thương hiệu sinh viên có kỹ năng từng bước vận 

dụng các lý thuyết quản lý thương hiệu vào các 

doanh nghiệp, tổ chức. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 2 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

4 Phân tích hoạt động kinh doanh 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến 

thức và phương pháp phân tích hoạt động kinh 

doanh trong doanh nghiệp bao gồm tình hình sản 

xuất của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm, tình 

hình sử dụng lao động và các vấn đề tài chính của 

doanh nghiệp. 

Sau khi học xong học phần phân tích hoạt động 

kinh doanh, sinh viên cần nắm vững kiến thức về 

lý thuyết và vận dụng các công cụ phân tích để 

đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 3 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

5 Thuế 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật thuế và 

bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. 

Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được 

nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối 

với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên 2 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên 

Thi giữa kỳ 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, động 

viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền 

kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và 

sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu 

thuế. 

Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác quản 

trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực 

quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, 

tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học có thể 

xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi 

trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và 

ngoài nước 

Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu 

về các luật thuế của Nhà nước. Qua đó, mỗi cá 

nhân còn có thể đánh giá được mức độ cởi mở 

cũng như môi trường doanh nghiệp mà chính sách 

mỗi đất nước mang lại cho các cá nhân nói riêng 

cũng như tổ chức, doanh nghiệp của các nước nói 

chung 

6 Chuyên đề QTKD 

Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến 

thức đã học để  xây dựng đề cương và viết một 

chuyên đề về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.  

Sau khi học xong học phần chuyên đề quản tị kinh 

doanh, sinh viên cần biết vận dụng những kiến thức 

đã học nhằm soạn thảo một đề cương nghiên cứu 

về một lĩnh vực quản trị doanh nghiệp mà sinh viên 

hiểu rõ nhất. Đồng thời, sinh viên cần có kỹ năng 

xây dựng bản trình chiếu và thuyết trình đề cương 

của mình trước tập thể. 

Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh 

viên, rèn luyện kỹ năng tin học và áp dụng các 

phương pháp nghiên cứu koa học vào để thực hiện 

chuyên đề của mình.  

 3 

Kỳ 2 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

7 Quản trị doanh nghiệp 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về môn học 

Quản trị doanh nghiệp với các môn học bổ trợ 

ngành khác như: Quản trị sản xuất, Quản trị nhân 

lực, Quản trị marketing, Quản trị tài chính... 

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải am 4 

Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hiểu các kiến thức phương pháp luận quản trị 

doanh nghiệp để có các kỹ năng cần thiết giải 

quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản 

trị doanh nghiệp. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc  

8 

Tiếng Anh chuyên ngành-1-18 

(BK01)/Quản trị kinh doanh 1 DH57 

 Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

9 

Xác suất thống kê-1-18 (BK02)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH57 

 Phát triển khối kiến thức của ngành  

Kỳ 1 
Kiểm tra thường xuyên 

Thi viết cuối kỳ 

ĐH Quản trị kinh doanh K58 

1 
Quản trị chất lượng-1-18 (BK01)/Quản 

trị kinh doanh 1 DH58_122 

Học phần cung cấp cho người học những nội dung 

cơ bản về quản lý chất lượng như các lý thuyết 

quản lý chất lượng; Vai trò của quản lý chất lượng 

trong các tổ chức; Các công cụ quản lý chất lượng; 

Các phương pháp quản lý chất lượng và các tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng; Phương pháp đảm bảo 

và cải tiến chất lượng. 

 Sau khi học xong học phần Quản trị chất lượng 

sinh viên có kỹ năng từng bước vận dụng các lý 

thuyết quản lý chất lượng vào các doanh nghiệp. 

 Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 

 

HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư-1-

18 (BK01)/Quản trị kinh doanh 1 

DH58_12A Phát triển khối kiến thức  của ngành 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Quản trị nhân lực-1-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH58_1CA 

Học phần giúp người học hiểu biết những vấn đề 

chung trong quản trị nhân lực như vai trò, nguyên 

tắc, chức năng và chiến lược quản trị nhân lực; 

đồng thời hiểu rõ những nội dung cụ thể trong công 

tác quản trị nguồn nhân lực như phân tích, thiết kế 

công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, 

chọn lựa nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, 

các vấn đề đào tạo, phát triển nhân lực, tạo động 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lực trong lao động, thù lao lao động và quan hệ lao 

động. 

Khả năng thực hành quản trị nguồn nhân lực trong 

tổ chức như phân tích và đánh giá hoạt động quản 

trị nhân lực của các doanh nghiệp nói chung, lập kế 

hoạch tuyển dụng, thiết kế các chương trình đãi 

ngộ và thù lao lao động nhằm tạo động lực làm 

việc cho người lao động. Ngoài ra, sinh viên có thể 

sử dụng các kiến thức đã được học để xây dựng 

một kế hoạch quản trị nhân lực có tính khả thi cho 

doanh nghiệp. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập, nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. Có ý thức 

cao trong học tập tại lớp, làm bài tập ở nhà,  thảo 

luận nhóm và có tinh thần cầu thị trong việc lĩnh 

hội kiến thức cơ sở khoa học chuyên ngành. 

Học phần góp phần giúp sinh viên hiểu rõ các kiến 

thức về quản trị nhân lực và vận dụng những kiến 

thức này trong quá trình thực hiện công tác quản trị 

nhân lực trong  doanh nghiệp 

4 
Thuế-1-18 (BK02)/Quản trị kinh doanh 

1 DH58 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật thuế và 

bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. 

Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được 

nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối 

với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên 

hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, động 

viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền 

kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và 

sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu 

thuế. 

Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác quản 

trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực 

quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, 

tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học có thể 

xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi 

trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và 

ngoài nước 

Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu 

về các luật thuế của Nhà nước. Qua đó, mỗi cá 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhân còn có thể đánh giá được mức độ cởi mở 

cũng như môi trường doanh nghiệp mà chính sách 

mỗi đất nước mang lại cho các cá nhân nói riêng 

cũng như tổ chức, doanh nghiệp của các nước nói 

chung 

5 
Quản trị tài chính-1-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH58_1FF Phát triển khối kiến thức của ngành 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Quản trị bán hàng-1-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH58_10C 

Cung cấp các kiến thức về môi trường kinh doanh 

trong nền kinh tế thị trường; mối liên hệ giữa chiến 

lược kinh doanh, chiến lược marketing với quản trị 

bán hàng; các kiến thức về xây dựng chương trình 

lực lượng bán hàng, xây dựng kế hoạch bán hàng, 

tuyển dụng, đào tạo, và bố trí lực lượng bán hàng; 

lý thuyết về lựa chọn mô hình bán hàng, quản lý 

quan hệ khách hàng, lựa chọn kỹ năng bán hàng 

cho nhân viên… 

Rèn luyện các kỹ năng phân tích, đánh giá và xây 

dựng mô hình lực lượng bán hàng, kỹ năng tổ chức 

hệ thống bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý lực 

lượng bán hàng, kỹ năng kiểm soát hoạt động bán 

hàng; Điều hành công tác quản trị chung của doanh 

nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt 

(marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn 

phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả 

bằng văn bản, thuyết trình và viết; Làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển 

mối quan hệ với tập thể; Phân tích vấn đề để đề 

xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh 

cho doanh nghiệp 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK07)/ĐHNN Anh + QTKD K58 Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

 HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

9 
Quản trị Marketing-2-18 (BK01)/Quản 

trị kinh doanh 1 DH58 

Học phần cung cấp cho người học những nội dung 

về quản trị marketing như: Bản chất Marketing, 

phân tích đối thủ cạnh tranh, chiến lược khác biệt 

hóa và định vị, chiến lược phat triển sản phẩm mới 

và chiến lược marketing theo hu kỳ sống của sản 

phẩm, quản trị marketing hỗn hợp… 

Áp dụng được các lý thuyết Quản trị Marketing đã 

được học để giải thích, vận dụng được vào các tình 

huống thực tế. 

 Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc 

 

HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 
Quản trị văn phòng-2-18 (BK01)/Quản 

trị kinh doanh 1 DH58 

Quản trị văn phòng giúp sinh viên giải quyết các 

vấn đề cơ bản trong phạm vi hoạt động của văn 

thư: như phương pháp lên kế hoạch, tổ chức sắp 

xếp, chuẩn bị cho tổ chức các hội nghị, cuộc họp 

trong phạm vi văn phòng. Thực hiện và phân phối 

các hoạt động chuyên môn trong văn phòng 

 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 

Hệ thống thông tin quản lý-2-18 

(BK01)/Quản trị kinh doanh 1 

DH58_1A5 Phát triển khối kiến thức của ngành 

 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Quản lý nhà nước về kinh tế-2-18 

(BK01)/Quản trị kinh doanh 1 DH58 Phát triển khối kiến thức của ngành 

 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 Tiếng Anh Chuyên ngành 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành tiếng 

anh dùng trong môi trường kinh doanh thương mại, 

kinh tế, có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên 

ngành kinh doanh. Bên cạnh đó sinh viên có thể tự 

trau dồi kiến thức cho quá trình tự học thông qua 

các hoạt động, bài tập để hiểu và biết cách sử dụng 

các thuật ngữ cơ bản của kinh tế học. 

 

 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 Thực tập tổng hợp 

Thực tập tổng hợp là giai đoạn đầu tiên sinh viên 

được tiếp cận với doanh nghiệp để bước đầu vận 

dụng các kiến thức được học trên ghế nhà trường, 

đồng thời tiếp tục bổ sung thêm các kiến thức, kỹ 

năng từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp/tổ 

chức theo hướng dẫn của các khoa chuyên ngành. 

Sinh viên phải vận dụng được các kiến thức được 

 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trang bị để tìm hiểu, học tập từ thực tiễn hoạt động 

kinh doanh của các đơn vị như các doanh nghiệp, 

đơn vị hành chính sự nghiệp.... 

Rèn luyện cho sinh viên các phương pháp thu thập 

số liệu, phân tích, tổng hợp toàn bộ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của đơn vị, tìm hiểu cơ cấu tổ 

chức, hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập, 

trực tiếp tham gia vào một số công việc của doanh 

nghiệp tại bộ phận thực tập theo phân công của đơn 

vị tiếp nhận thực tập để rèn luyện thực tế và tìm 

hiểu sâu hơn về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành 

đào tạo ở doanh nghiệp thực tập, phát triển khả 

năng phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của 

doanh nghiệp cần nghiên cứu để đề xuất nội dung 

viết khóa luận tốt nghiệp ở giai đoạn 2 của đợt thực 

tập và làm tốt nghiệp, khảo sát thực tế chuyên sâu 

để phục vụ viết báo cáo thực tập tổng hợp và làm 

khóa luận tốt nghiệp theo hướng đề xuất 

+ Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được trang 

bị để điều tra, quan sát, phân tích hoạt động tổng 

thể của doanh nghiệp. 

+ Sử dụng kỹ năng chuyên môn (đã được trang bị 

thông qua các môn học chuyên ngành) để đi sâu 

hơn tìm hiểu từng lĩnh vực hoạt động của doanh 

nghiệp. 

+ Trên cơ sở đối chiếu, so sánh giữa lý luận với 

thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức được 

trang bị trong nhà trường; Mặt khác từ những cơ sở 

lý luận, cơ sở khoa học và kỹ năng chuyên môn soi 

rọi và thực tiễn để phát hiện các hạn chế, các bất 

cập trong thực tiễn từ đó hình thành các ý tưởng, 

các đề xuất, chuẩn bị cho việc làm chuyên đề hay 

khóa luận tốt nghiệp sau nay và các phần liên hệ 

thực tế đối với các môn học chuyên sâu sau này. 

Đại học Quản trị kinh doanh K59 

1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

phương pháp nhập số liệu, xử lý, mô tả số liệu và 

tính toán các số liệu trên máy tính nhằm phân tích 

vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định 

3 Kỳ 1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần 

còn giúp cho sinh viên sử dụng và khai thác thành 

thạo các hàm phân tích kinh tế, các lệnh ứng dụng 

và giải mô hình toán trên máy tính. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả 

năng giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả bằng 

văn bản. 

Sinh viên tuân thủ các yêu cầu của giảng viên, hợp 

tác và hưởng ứng cùng nhau chiếm lĩnh kiến thức. 

2 Marketing căn bản 

Học phần cung cấp cho người học những nội dung 

cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, 

phương pháp nghiên cứu marketing, phương pháp 

nghiên cứu thị trường, các quyết định về sản phẩm, 

giá cả, phân phối,… 

Áp dụng được các lý thuyết Marketing đã được học 

để giải thích, vận dụng được vào các tình huống 

thực tế; Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, 

chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh 

nghiệp; Điều hành công tác quản trị chung của 

doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng 

biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn 

phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả 

bằng văn bản, thuyết trình và viết. 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên 

cứu một cách khoa học và nghiêm túc 

3 

Kỳ 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 Thuế 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật thuế và 

bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. 

Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được 

nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối 

với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên 

hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, động 

viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền 

kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và 

sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu 

thuế. 

Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác quản 

trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực 

quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, 

2 

Kỳ 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học có thể 

xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi 

trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và 

ngoài nước 

Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu 

về các luật thuế của Nhà nước. Qua đó, mỗi cá 

nhân còn có thể đánh giá được mức độ cởi mở 

cũng như môi trường doanh nghiệp mà chính sách 

mỗi đất nước mang lại cho các cá nhân nói riêng 

cũng như tổ chức, doanh nghiệp của các nước nói 

chung 

4 Quản trị sản xuất 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Học phần 

này giúp cho sinh viên hoạch định, tổ chức, thực 

hiện và kiểm soát trong sản xuất. Sinh viên có thể 

hiểu các công tác quản lý sản xuất từ việc thiết kế 

sản phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định tổng 

hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, điều độ 

sản xuất, quản lý tồn kho… Sinh viên sẽ làm việc 

trong lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất cho 

các xí nghiệp công nghiệp.. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải am 

hiểu các lý thuyết nền tảng trong việc lập kế hoạch 

sản xuất, hiểu và vận dụng những nguyên tắc trong 

hoạch định tổng hợp, điều độ đơn hàng, lập kế 

hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu..., tự tin 

làm việc trong các hệ thống sản xuất thực tế. Rèn 

luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu 

một cách khoa học và nghiêm túc. 

4 

Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK05)/Lớp A05 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Luật kinh doanh-2-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư-2-

18 (BK01)/Quản trị kinh doanh 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

2-18 (BK01)/Ke toan + QTKD K59 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Kinh tế lượng-2-18 (BK02)/Ke toan + 

QTKD K59 
Phát triển khối kiến thức  của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 

Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 

(BK01)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK04.TH)/ĐH QTKD + Ke toan K59 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-18 

(BK02)/ĐHQTKD + Ke toan K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Tài chính – Tín dụng-1-18 (BK01)/Quản 

trị kinh doanh 1 DH59_19C 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Kinh tế quốc tế-1-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH59_1AA 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Kinh tế phát triển-1-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH59_19C 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 

Tiếng Anh B1.1 - Reading-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2)/Giáo dục 

Mầm non 1 CD59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 

 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Tiếng Anh B1.1 - Speaking-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Tiếng Anh B1.1 - Writing-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19 
Tiếng Anh B1.1 - Listening-1-18 

(BK01)/Lớp B1-1 (K59-Đợt 2) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

20 
Tiếng Việt 3-1-18 (BK11)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K59 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK10)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

22 Thương mại điện tử 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về máy 

tính, internet, mạng viễn thông, và kiến thức chung 

về kinh doanh theo thương mại truyền thống. Giúp 

cho người học có kỹ năng về mạng máy. Trang bị 

cho người học phương pháp cơ bản về các kỹ thuật 

kinh doanh trên mạng internet. Sinh viên cần tham 

dự giờ giảng đầy đủ, kết hợp nghe giảng và tự học, 

tự nghiên cứu tài liệu bắt buộc và tham khảo để 

vận dụng kiến thức nhằm làm bài tập và thảo luận 

theo nhóm. Ngoài ra, sinh viên cần sử dụng các 

kiến thức về công nghệ thông tin, có kỹ năng 

thuyết trình để trình bày báo cáo khi giảng viên yêu 

cầu. 

 Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hoạt động của 

doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và  các 

công cụ thực hiện các hoạt động thương mại điện 

tử bao gồm kiến thức về marketing thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử, an toàn thông tin và 

quản trị rủi ro thương mại điện tử, phát triển hệ 

thống thương mại điện tử, khai thác dữ liệu phục 

vụ kinh doanh, thương mại di động, pháp luật 

thương mại điện tử. Ứng dụng thương mại điện tử 

để chia sẽ thông tin một cách hiệu quả, Tiếp cận 

được với thành tựu mới của khu vực và thế giới 

trong lĩnh vực thương mại điện tử 

3 

Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học Quản trị kinh doanh K60 

1 Quản trị học 

Học phần Quản trị học cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho ngành 

QTKD bao gồm: Khái niệm quản trị và nhà quản 

trị; những vấn đề cơ bản trong một tổ chức; vận 

dụng những kiến thức được trang bị để thực hiện 

những vấn đề trong thực tiển và trong việc nghiên 

3 

Kỳ 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cứu học tập. 

Sau khi  học xong học phần Quản trị học sinh viên 

phải biết vận dụng các kiên thức cơ bản đã học để 

hoạch định tổ chức, điều khiển và kiểm soát thực tế 

ở các doanh nghiệp 

2 Giáo dục thể chất 1/QTKD + Địa lý K60 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/KT + QTKD K60 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 Kinh tế vi mô/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 Pháp luật đại cương/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 Kinh tế học đại cương/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 Xác suất thống kê/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 Toán cao cấp C/KT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức của ngành 

 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 
Tiếng Việt 1-1-18 (BK01)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K60 (B) 

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK08)/Lớp A-02 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/Lớp dành cho sinh viên Lào K60 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

13 
Pháp luật đại cương-1-18 (BK01)/ Lớp 

dành cho sinh viên Lào K60 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Tin học-2-18 (BK02)/ĐH Luật + QTKD 

K60 
Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-2-

18 (BK02)/ĐHKT + QTKD K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Tiếng Việt 2-2-18 (BK01)/Lớp B (dành 

cho sinh viên Lào K60) 
Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

2/Lớp dành cho sinh viên Lào K60 
Phát triển khối kiến thức chung của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Nguyên lý kế toán-2-18 (BK02)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20 
Kinh tế vĩ mô-2-18 (BK02)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 
Kinh tế phát triển-2-18 (BK01)/Quản trị 

kinh doanh 1 DH60 
Phát triển khối kiến thức của ngành  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐHSP Sinh học K57 

1 
Ứng dụng tin học trong dạy học Sinh 

học 

 Kiến thức:  Người học phải giải thích được cơ 

sở lý luận của việc ứng dụng CNTT trong dạy học 

ở trường Trung học nói chung và bộ môn Sinh học 

nói riêng. Xác định được các chức năng cơ bản của 

một số phần mềm công cụ và phần mềm dạy học 

để xây dựng các hoạt động học tập theo hướng phát 

huy tinh tích cực của học sinh. 

- Kỹ năng: Sử dụng được các phương tiện kỹ 

thuật dạy học thông dụng để nghiên cứu và dạy học 

môn Sinh học ở trường Trung học. Xây dựng được 

các kịch bản giảng dạy có sử dụng các phương tiện 

kỹ thuật dạy học và công nghệ thông tin trong dạy 

học môn Sinh học nhằm đổi mới phương pháp dạy 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của 

học sinh. 

 

2 Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

trường sư phạm; tính chất văn hóa- sư phạm trong 

giao tiếp… 

- Cập nhật những hiểu biết cơ bản có tính chất 

định hướng chiến lược về những quan điểm đổi 

mới của Đảng và Nhà nước đối GD - ĐT từ đó 

nhận thức đúng đắn về các yêu cầu của hoạt động 

giáo dục và hoạt động dạy học, đồng thời củng cố 

kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục, các bước lên lớp, công tác chủ nhiệm lớp 

ở trường phổ thông. 

- Hình thành và rèn luyện những kỹ năng cơ bản 

về hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ 

thông như: giao tiếp sư phạm, xử lý tình huống sư 

phạm, thuyết trình, trình bày bảng, chủ nhiệm lớp, 

tự học, tự bồi dưỡng.... 

 

1 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

3 Đa dạng Sinh học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về đa dạng sinh học; nguyên nhân suy 

thoái; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học; vai 

trò của đa dạng sinh học đối với đời sống con 

người và vấn đề môi trường. Học phần cũng cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiên cứu 

sinh học trên thực địa, nâng cao sự hiểu biết thực tế 

về nguồn tài nguyên sinh vật. Cung cấp kiến thức 

cơ sở cho việc nghiên cứu và áp dụng các biện 

pháp trồng trọt, nuôi dưỡng và khai thác có hiệu 

quả các giống cây trồng, vật nuôi; cũng như với 

việc bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên. 

Giúp sinh viên có kỹ năng đánh giá sự đa dạng 

sinh học, vận dụng vào hoạt động bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

4 Đấu tranh sinh học và ứng dụng 
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở 

lý luận và thực tiễn của đấu tranh sinh học, lịch sử 
2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phát triển và xu thế phát triển của đấu tranh sinh 

học, những thành tựu của biện pháp này đã được 

ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống. Sinh 

viên nắm vững kiến thức và hiểu được vai trò của 

các nhóm sinh vật là thiên địch của các loài dịch 

hại và điều kiện nhân nuôi, sử dụng chúng trong 

thực tế sản xuất. 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

5 Phương pháp dạy học môn Sinh học 2 

- Kiến thức: 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương 

pháp dạy học sinh học, đồng thời có những phương 

pháp, kỹ năng, kỹ thuật dạy học cụ thể đề thực hiện 

tốt nhiệm vụ thực hiện chương trình Sinh học cải 

cách giáo dục. 

- Về kỹ năng: Có kỹ năng soạn bài sinh học 10, 

sinh học 11, sinh học 12 

- Thái độ: Có thái độ sư phạm khi thực hiện 

nhệm vụ 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng dạy 

môn sinh học ở Trường trung học phổ thông; có 

khả năng thực hành thí nghiệm bộ môn Sinh học, 

có khả năng ứng dụng Sinh học vào thực tiễn đời 

sống. 

4 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

6 Quang hợp và năng suất cây trồng 

- Kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về lý 

thuyết cơ sở của cơ chế quang tổng hợp, từ sự thu 

hoạch năng lượng ánh sáng cho đến sức sản xuất 

(năng suất kinh tế) của thực vật nói chung, và của 

cây trồng nói riêng. Ngoài ra, nội dung môn học 

còn giúp cho sinh viên hiểu biết sâu rộng hơn các 

đặc tính sinh lý - sinh hoá có thể ứng dụng trong 

chiến lược hữu ích nhằm gia tăng hiệu suất quang 

hợp của cây trồng 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

7 Tài nguyên thực vật 

Học phần Tài nguyên thực vật giới thiệu về hệ 

thống thực vật, các giá trị tài nguyên nổi bật qua 

các nhóm phân loại và các ngành thực vật; về phân 

chia ra các nhóm tài nguyên và các loài cây tài 

nguyên thuộc từng nhóm có giá trị. Một số phương 

pháp nghiên cứu và khai thác tài nguyên thực vật. 

Nội dung học phần gồm: Một số quy luật cơ bản 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của các nhóm tài nguyên thiên nhiên thực vật, đặc 

tính và giá trị sử dụng, khả năng khai thác của một 

số nhóm cây tài nguyên chính ở nước ta 

8 Tiến hoá 

- Về kiến thức: Học xong học phần này sinh viên 

phải trình bày được các Thuyết Tiến hóa cơ bản: 

Thuyết Tiến hòa Lamac, Thuyết Tiến hóa Dacuyn, 

Thuyết Tiến hóa tổng hợp, Thuyết Tiến hóa 

Kimura. Giải thích được quá trình phát sinh và phát 

triển của sinh vật trên trái đất. 

- Về kỹ năng: 

Trình bày được các Thuyết Tiến hóa; hình thành 

kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng làm việc theo nhóm; 

kỹ năng viết và trình bày báo cáo; kỹ năng xây 

dựng sơ đồ Tiến hóa 

- Thái độ: Có thái độ bảo vệ đa dạng sinh học, 

bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các loài có nguy cơ 

tuyệt chủng 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

9 Khóa luận tốt nghiệp 

Củng cố  kiến thức lý thuyết, phát triển kiến thức 

chuyên ngành sâu, phát triển kỹ năng làm thí 

nghiệm, thực hành, kỹ năng viết báo cáo, thuyết 

trình và phân tích vấn đề 

7 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

10 
QL hành chính NN và QL ngành GD - 

ĐT 

- Kiến thức: Sinh viên hiểu được những kiến thức 

cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục đào tạo để khi trở thành nhà giáo ở 

trường phổ thông có thể hoàn thành nhiệm vụ, 

chức trách của một viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo. 

- Kỹ năng: Sinh viên vận dụng kiến thức học 

phần vào thực tiễn công tác trong các trường phổ 

thông; bước đầu rèn luyện một số kỹ năng nghiệp 

vụ cơ bản có liên quan đến công tác quản lý hành 

chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và 

quản lý trường phổ thông. 

- Thái độ: Hình thành, bồi dưỡng lòng yêu nghề, 

ý thức học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất và 

năng lực nghề nghiệp. 

2 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

11 Thực tập sư phạm 

- Kiến thức: Hệ thống lại toàn bộ kiến thức 

chuyên ngành và nghiệp vụ sư phạm. Thực hiện 

công việc của một giáo viên dạy chuyên ngành và 

chủ nhiệm lớp ở môi trường giáo dục trường phổ 

thông. Nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 

nước. Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào 

thực tiễn, từ đó hình thành các kỹ năng sư phạm 

phù hợp và sát với thực tiễn. Kết quả thực hành - 

thực tập là một trong những điều kiện để đánh giá 

khả năng và năng lực của người học và xét công 

nhận tốt nghiệp cho sinh viên. 

- Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên có thể làm tốt 

nhiệm vụ được quy định trong đợt thực tập sư 

phạm cuối khóa. 

6 8 
Theo quy định thực hành thực 

tập của trường 

12 
Sinh học phát triển cá thể động vật 

(Thay thế KLTN) 

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, 

sinh viên phải có kiến thức toàn diện về các quá 

trình chính của sự phát triển phôi, làm sáng tỏ được 

các hiện tượng, cơ chế và điều khiển quá trình phát 

triển cá thể. Đồng thời, nắm được một số ứng dụng 

của lĩnh vực sinh học phát triển vào sản xuất và đời 

sống. 

Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, so 

sánh, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu và thực 

nghiệm trên phôi để thấy được cơ chế của sự phát 

triển cá thể động vật. Kỹ năng phát hiện vấn đề & 

định hướng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sinh 

học phát triển cá thể động vật. 

3 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

13 
Sinh học phát triển cá thể thực vật (Thay 

thế KLTN) 

Hiểu được quá trình phát sinh hình thái theo chu 

trình sống của cá thể thực vật, ở các cấp độ khác 

nhau: phân tử, tế bào, mô, cơ quan và toàn bộ cơ 

thể. Tất cả các quá trình đó được điều tiết nhịp 

nhàng dưới sự kiểm tra di truyền trong mối tương 

tác với các tác nhân ngoại cảnh. 

Vận dụng trong giải thích các hiện tượng thực 

vật, vận dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp… 

2 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

14 Sinh học sinh sản (Thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

+ Nắm được các phương thức sinh sản, ý nghĩa 

của quá trình sinh sản; 

+ Quá trình phát triển, cấu tạo và hoạt động của 

tuyến sinh dục; 

+ Đặc điểm các giai đoạn sinh sản: thụ tinh, 

mang thai, đẻ và tiết sữa; 

+ Biết được những tiến bộ trong sinh học sinh 

sản; 

+ Sinh lý quá trình thụ phấn, thụ tinh và tạo quả 

ở thực vật. 

2 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K57 

1 

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản 

lý môi trường-1-18 (BK01)/Quản lý tài 

nguyên và Môi trường 1 DH57  

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 3 22/8 – 28/11/2018 Bài tập lớn 

2 Tiếng Anh chuyên ngành 

+ Về kiến thức 

Sinh viên hiểu được với văn phong tiếng Anh khoa 

học kỹ thuật. 

Sinh viên có được vốn từ vựng căn bản về chuyên 

ngành. 

Sinh viên phân tích được ý chính của bài khóa có 

nội dung chuyên ngành. 

+ Về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng đọc hiểu được bài khóa có 

nội dung chuyên ngành. 

Sinh viên có kỹ năng viết và dịch được bài khóa có 

nội dung chuyên ngành. 

+ Về thái độ 

Sinh viên yêu thích môn tiếng Anh hơn thông qua 

các học kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

Sinh viên mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các kiến 

thức chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

4 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

3 Thực tập tốt nghiệp 

Củng cố kiến thức lý thuyết, phát triển kỹ năng 

nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực 

tiễn công việc. Rèn luyện năng lực làm việc, phẩm 

chất và tác phong trong công việc. Thích ứng và 

chuẩn bị tốt hành trang cho sau khi tốt nghiệp. 

5 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 Kinh tế tài nguyên (Thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên trình bày được đặc điểm, phương pháp 

áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi 

trường. 

- Sinh viên phân tích được mối quan hệ giữa kinh 

tế và môi trường. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên phân biệt được các công cụ kinh tế. 

- Sinh viên giải được các bài toán về kinh tế môi 

trường. 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

* Về thái độ và mục tiêu khác 

- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học 

tập. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ 

môi trường tại địa phương. 

3 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

5 Quản lý dự án (Thay thế KLTN) 

Về kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về kỹ năng phân tích, xây dựng, quản 

lý dự án trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi 

trường. 

Về kỹ năng: Phân tích, xây dựng và đánh giá dự án 

phát triển, đầu tư trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. Thực hiện được các hiểu biết trên vào trong 

vấn đề thực tế cụ thể. 

Về thái độ: Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu 

những phương pháp, kỹ năng, thành tựu, kinh 

nghiệm thực tiễn về quản lý dự án trong lĩnh vực 

quản lý tài nguyên và môi trường. 

3 8 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

6 Quản lý rừng bền vững 

+ Mục tiêu tổng quát 

Môn Quản lý rừng bền vững sẽ cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức về các biện pháp, cách tổ 

chức, cơ sở pháp lý để quản lý rừng bền vững. 

+ Năng lực đạt được 

Sinh viên có đầy đủ những kiến thức cập nhật nhất 

liên quan đến chính sách, chủ trương, luật pháp của 

nhà nước, công ước quốc tế về quản lý rừng bên 

vững. Các biện pháp, giải pháp để khai thác và 

chăm sóc rừng một cách hợp lý, từ đó vận dụng và 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

xây dựng các biện pháp quản lý theo từng đối 

tượng rừng cụ thể trên thực tế. 

7 Bảo tồn nguồn gen 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và có 

hệ thống về các nội dung: Đa dạng sinh học, đa 

dạng di truyền và các chiến lược bảo tồn và phát 

triển quỹ gen động vật, thực vật. Nắm được thực 

trạng về nguồn gen động thực vật hiện nay ở nước 

ta và trên thế giới. Các phương pháp bảo tồn và thu 

thập nguồn gen. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

8 Quản lý tổng hợp đới bờ 

* Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

quản lý tổng hợp đới bờ: nguyên lý, khái niệm 

quản lý tổng hợp các địa hệ tiêu biểu, các dạng tài 

nguyên và đánh giá trên quan điểm quản lý tổng 

hợp và phát triển bền vững. 

* Về kỹ năng: 

Phân tích và tổng hợp, đánh giá và xây dựng mô 

hình kinh tế phát triển, đề xuất được chính sách và 

giải pháp quản lý. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

9 Quản lý khu bảo tồn và vườn quốc gia 

Học phần sẽ trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về bảo tồn thiên nhiên mà cụ thể là các 

Khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia, về hiện 

trạng đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn ở Việt 

Nam và hệ thống các khu bảo tồn trên thế giới, 

nắm được các nguyên tắc và các bước trong việc 

xây dựng và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên và 

Vườn quốc gia. Từ đó có thể góp phần vào việc 

quản lý hiệu quả các Khu bảo tồn thiên nhiên và 

Vườn quốc gia ở Việt Nam. 

3 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

10 Quản lý môi trường lưu vực sông 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách 

tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên vùng lưu vực 

sông, nhằm xây dựng phương pháp luận khoa học 

cho công việc khai thác và sử dụng hợp lý tài 

nguyên nước ở quy mô vùng theo mục tiêu phát 

triển bền vững. 

* Về kỹ năng: 

Phân tích và tổng hợp, đánh giá và xây dựng mô 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hình quản lý cho từng lựu vực sông cụ thể. 

* Về thái độ: 

- Sinh viên có thái độ phê phán đối với các hành vi 

gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ 

môi trường. 

11 Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng 

+  Mục tiêu về kiến thức. 

Những kiến thức về tổ chức kinh doanh rừng toàn 

diện và hợp lý nhằm khai thác tài nguyên rừng, 

phát huy những tính năng có lợi khác của rừng một 

cách bền vững, phục vụ cho yêu cầu về lâm sản 

của nền kinh tế quốc dân, đời sống nhân dân, xuất 

khẩu cũng như duy trì các tính năng và tác dụng có 

lợi khác của rừng như phòng hộ bảo vệ đất, giữ 

nước và bảo vệ môi trường sinh thái. 

+ Mục tiêu về kỹ năng. 

Có được những kỹ năng cơ bản trong việc lập và 

sử dụng các phương án quy hoạch lâm nghiệp; kỹ 

năng giám sát và chỉ đạo trong quá trình thực hiện 

phương án Quy hoạch lâm nghiệp. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

12 
Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản 

lý môi trường 

*Về kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về GIS và 

viễn thám ứng dụng 

*Về kỹ năng 

Tác nghiệp được trên các dữ liệu GIS và viễn 

thám. 

* Về thái độ: 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. 

3 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

13 Độc học môi trường 

*Về kiến thức 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan 

đến độc chất và ảnh hưởng của độc chất đối với 

môi trường sinh thái. 

Giới thiệu cho học viên các khái niệm về độc chất 

và các quá trình vận chuyển của độc chất trong môi 

trường và trong cơ thể sinh vật. Ảnh hưởng của độc 

chất lên các quá trình đồng hóa và chuyển hóa các 

chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh 

vật và đặc biệt là con người là một trong những 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

mục tiêu quan trọng mà bài giảng này muốn nhắm 

đến. Qua những hiểu biết cơ bản về độc chất, 

chúng ta có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm 

và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc sử dụng các 

hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như 

ngăn cản mọi hình thức thải độc chất vào môi 

trường sống. 

14 Hệ thống quản lý ISO 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có: 

- Kiến thức: Các kiến thức cơ bản, khái niệm và 

các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường theo 

ISO 14001, hiểu được lợi ích của việc áp dụng tiêu 

chuẩn này. Hiểu được mối quan hệ giữa ISO 14001 

trong HTQL tích hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, 

OHSAS 18001. Hiểu được phương pháp kiểm toán 

môi trường, qua đó có thể xây dựng một chương 

trình kiểm toán môi trường thực tế. Vận dụng kiến 

thức vào việc quản lí kỹ thuật, quản lí chất lượng 

sản phẩm, quản lí hoạt động của doanh nghiệp một 

cách có hiệu quả, quản lí chất lượng trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

- Kỹ năng: Kỹ năng lập và đánh giá chương trình 

kiểm toán môi trường thực tế theo ISO 9001 và 

14001. Kỹ năng liên hệ các nội dung lý thuyết với 

thực trạng đã và đang xẩy ra. Qua đó tự đúc kết 

thành kỹ năng khi ra quyết định và giải quyết vấn 

đề về chất lượng. Kỹ năng tìm hiểu các sự kiện, 

phân tích – tổng hợp, diễn dịch – quy nạp, tư duy 

hệ thống và một phương pháp giải quyết vấn đề 

khoa học. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

15 Quản lý chất thải rắn 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên trình bày được khái niệm, mục đích và 

yêu cầu của công tác quản lý chất thải rắn. 

- Sinh viên phân tích được quy trình thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên vẽ được sơ đồ thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn cho một khu vực cụ thể. 

- Sinh viên phân biệt được hình thức và kiểu thu 

gom chất thải rắn. 

3 7 

Theo văn bản hợp nhất số 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

16 Quản lý môi trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về môi 

trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý cơ 

bản về hệ sinh thái; các vấn đề về suy thoái môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên và giải pháp quản 

lý; làm cơ sở cho các lĩnh vực quản lý và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường. 

- Sinh viên tổng hợp được kiến thức về tài nguyên 

thiên nhiên, tầm quan trọng của tài nguyên thiên 

nhiên đối với sự phát triển kinh tế xã hội, các vấn 

đề về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản 

lý môi trường. 

-Phân tích được các giải pháp thực tiễn nhằm xây 

dựng chiến lược và kế hoạch quốc gia về quản lý 

tài nguyên và môi trường ở Việt nam. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 
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17 Quan trắc môi trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố quyết định 

đến việc xây dựng chương trình quan trắc môi 

trường. 

- Sinh viên đánh giá được quy trình quan trắc môi 

trường đất, nước, không khí. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt 

động nhóm. 

- Sinh viên thực hành được lấy mẫu nước, không 

khí. 

- Sinh viên thực hành phân tích được một số thông 

số chất lượng nước 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

18 Quy hoạch môi trường 

Về kiến thức: 

Môn quy hoạch môi trường nhằm cung cấp cho 

sinh viên các khái niệm về quy hoạch môi trường: 

nguyên tắc, nội dung, chức năng, các bước thực 

hiện của công tác quy hoạch môi trường. Nắm 

được quy trình thực hiện quy hoạch môi trường và 

các vấn đề quy hoạch môi trường ở Việt Nam. 

2 7 

Theo văn bản hợp nhất số 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm, tự 

nghiên cứu tài liệu. 

- Sinh viên thành thạo nội dung, chức năng của 

công tác quy hoạch môi trường 

-  Sinh viên cần áp dụng quy hoạch môi trường vào 

việc quản lý môi trường 

ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K58 

1 Cơ sở viễn thám và GIS 

Về kiến thức: Học phần này giúp sinh viên có 

những kiến thức lý thuyết cơ sở về GIS và viễn 

thám. 

Về kỹ năng: Sinh viên có thể làm việc với các 

phần mềm GIS và viễn thám. 

 

3 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

2 Sản xuất sạch hơn 

* Về kiến thức: 

Giới thiệu và trang bị cho sinh viên kiến thức về 

phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng 

ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế 

trong hoạt động phát triển kinh tế. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng tổ chức thực hiện SXSH trong các 

đơn vị sản xuất và dịch vụ 

- Biết cách tiếp cận với các nhà doanh nghiệp và 

truyền bá/vận động thực hiện sản xuất sạch hơn.. 

* Về thái độ: 

- Sinh viên có thái độ phê phán đối với các hành 

vi gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo 

vệ môi trường. 

3 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 
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3 Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước 

Sinh viên trình bày được các bước lập quy hoạch 

nguồn nước. 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc quy hoạch và quản lý nguồn nước. 

- Sinh viên đánh giá được quy hoạch lưu vực 

sông. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt 

động nhóm. 

2 5 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Sinh viên giải được bài toán tính toán nhu cầu 

dùng nước ở hiện tại và trong tương lai, áp dụng 

công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên nước 

4 
Bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững (học phần tự chọn) 

Về kiến thức: 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về môi trường 

toàn cầu và các vấn đề môi trường bức xúc ở Việt 

Nam hiện nay. Phân tích được mối quan hệ giữ môi 

trường và nghèo đói, dân số và môi trường. Khái 

niệm, nguyên tắc, mục tiêu của PTBV và các bộ 

chỉ thị đánh giá PTBV. Những khó khăn, thách 

thức đối với môi trường và PTBV. 

- Nắm được chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chiến 

lược PTBV từ năm 2011 đến năm 2020 của Việt 

Nam. 

2 5 
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5 Công nghệ môi trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên phân tích được các nguyên nhân gây 

ô nhiễm 

- Sinh viên hiểu được các quy trình, nguyên lý 

công nghệ xử lý  nước thải, chất thải rắn và khí 

thải. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương. 

* Về thái độ 

Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ 

môi trường tại địa phương. 

3 6 
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6 Đánh giá tác động môi trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên phân tích được các nguyên nhân gây 

ô nhiễm 

- Sinh viên hiểu được các quy trình, nguyên lý 

công nghệ xử lý  nước thải, chất thải rắn và khí 

thải. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương. 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ 

Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ 

môi trường tại địa phương. 

 

7 Sinh vật chỉ thị môi trường 

- Kiến thức: Hiểu được các khái niệm cơ bản về 

sinh vật chỉ thị môi trường. Phân tích được vai trò, 

cấu trúc và chức năng của sinh vật chỉ thị trong hệ 

sinh thái, môi trường chúng đang sống.Đề xuất các 

biện pháp quản lý môi trường và lập kế hoạch, 

nghiên cứu,sử dụng sinh vật trong chỉ thị ô nhiễm 

môi trường. 

- Kỹ năng:Phát triển kỹ năng thuyết trình, làm 

việc nhóm, viết báo cáo, phân tích và tổng hợp 

thông tin. 

- Thái độ và mục tiêu khác: Giúp sinh viên biết  

sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng 

sinh học và hệ sinh thái. 

 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

8 Thực tập nghề nghiệp 2 

* Về kiến thức: 

- Củng cố kiến thức những học phần đã được học 

như: Bảo tồn đa dạng sinh học, vi sinh môi trường, 

Công nghệ môi trường, Sinh vật chỉ thị môi 

trường,.... 

- Khái quát hóa những kiến thức đã học được, 

mặt khác cần hiểu rõ sự liên hệ của lý thuyết và 

thực tiễn. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Sinh viên có kỹ năng thực hành ở cơ sở thực 

tập. 

* Về thái độ 

- Sinh viên tuân thủ các quy định trong đợt thực 

tập tại các cơ sở. 

- Rèn luyện tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc 

phục khó khăn, tác phong nhanh nhẹn dẻo dai, tinh 

thần hợp tác và kỷ luật trong công việc. 

4 6 
Theo quy định thực hành thực 

tập của trường ĐHQB 

9 Tài nguyên khoáng sản 
+ Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản trong nghiên 
2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cứu các đặc điểm địa chất, thành phần vật chất và 

điều kiện thành tạo của các mỏ khoáng cũng như 

quy luật phân bố của chúng trong không gian và 

thời gian. 

+ Về kỹ năng: Nhận dạng, mô tả được một số 

loại khoáng sản. 

+ Về thái độ: Có thái độ quý trọng khoáng sản, 

bảo vệ và khai thác khoáng sản bền vững. 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

10 
Quy hoạch môi trường (học phần tự 

chọn) 

Về kiến thức: 

Môn quy hoạch môi trường nhằm cung cấp cho 

sinh viên các khái niệm về quy hoạch môi trường: 

nguyên tắc, nội dung, chức năng, các bước thực 

hiện của công tác quy hoạch môi trường. Nắm 

được quy trình thực hiện quy hoạch môi trường và 

các vấn đề quy hoạch môi trường ở Việt Nam. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm, tự 

nghiên cứu tài liệu. 

- Sinh viên thành thạo nội dung, chức năng của 

công tác quy hoạch môi trường 

-  Sinh viên cần áp dụng quy hoạch môi trường 

vào việc quản lý môi trường 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

11 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK14)/ĐHCNTT + QLTN-MT 

K58 

Cung cấp khối kiến thức chung của ngành  HK 1 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 

Cung cấp khối kiến thức chung của ngành  HK 1  

13 Mạng lưới cấp thoát nước đô thị 

Cung cấp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh 

vực cấp thoát nước: nguồn cấp nước, nhu cầu cấp 

nước, hệ thống cấp thoát nước, các công trình cấp 

thoát nước. 

Sinh viên có khả năng phân tích, lựa chọn 

phương án cấp thoát nước, thiết bị, chế độ làm việc 

của từng công trình của từng công trình trong hệ 

thống cấp thoát nước. 

Sinh viên có khả năng làm việc nhóm. 

Sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế mạng 

3 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lưới cấp thoát nước, các công trình của hệ thống 

cấp thoát nước. 

ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường K60 

1 
Khoa học trái đất-2-18 (BK01)/Quản lý 

tài nguyên và Môi trường 1 DH60 

Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ chuyên 

ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
2 HK2 Vấn đáp 

2 
Giáo dục thể chất 1/ĐH Anh 

+QLTNMT K60 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK09)Lớp A-03 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK02)/Lớp A-02 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 Thực vật học 

- Kiến thức:Hiểu được những kiến thức cơ bản 

về hình thái – giải phẫu thực vật, cấu tạo cơ thể 

thực vật từ cấp độ tế bào, mô đến các cơ quan. 

Hệ thống thực vật theo trình tự tiến hóa từ thấp 

đến cao qua các bậc phân loại lớn (ngành, lớp), 

riêng với ngành Hạt kín giới thiệu đến một số họ, 

bộ chính. 

Phân tích được các hình thức sinh sản, chu trình 

phát triển của các nhóm thực vật theo trình tự tiến 

hoá, cơ chế thụ phấn, thụ tinh, tạo quả ở thực vật 

Hạt kín. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về Tin học và máy tính điện tử, trang 

bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học trong 

văn phòng. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quản lý máy 

tính, khai thác các ứng dụng tin học trong văn 

phòng. 

- Thái độ và mục tiêu khác: Sinh viên có thái độ 

nghiêm túc trong học tập, có ý thức nâng cao thêm 

kiến thức về IT. 

2 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, những 

vấn đề cơ bản về quy phạm pháp luật, quan hệ 

pháp luật, thực hiện pháp luật và pháp chế xã hội 

chủ nghĩa đồng thời sinh viên nắm được các ngành 

luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Về kĩ năng: Sinh viên có kỹ năng tiếp cận thực 

tiễn, có khả năng vận dụng những kiến thức đã học 

để tìm hiểu, nghiên cứu và độc lập phân tích các 

hoạt động, các hiện tượng chính trị - pháp lý trong 

xã hội. 

- Về thái độ: Giáo dục cho sinh viên ý thức sống 

và làm việc theo pháp luật, biết cách ứng xử, chấp 

hành tốt các chính sách của nhà nước cũng như các 

quy định của pháp luật, có ý thức đầy đủ về bổn 

phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc 

gia, góp phần bảo đảm trật tự xã hội. 

2 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

7 Vật lý đại cương 

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

Vật lí đại cương, bao gồm: Cơ học, Nhiệt học và 

Điện-Từ học. 

Sinh viên phân tích được các bài toán cơ bản về 

Vật lí, đồng thời giải thích được các hiện tượng vật 

lí trong kĩ thuật và đời sống thực tiễn. 

3 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

8 Tin học 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về Tin học và máy tính điện tử, trang 

bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học trong 

văn phòng. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quản lý máy 

tính, khai thác các ứng dụng tin học trong văn 

phòng. 

- Thái độ và mục tiêu khác: Sinh viên có thái độ 

nghiêm túc trong học tập, có ý thức nâng cao thêm 

kiến thức về IT. 

2 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

9 Hóa học đại cương 

Sinh viên hiểu được các khái niệm, định luật, 

kiến thức cơ sở của hóa học; các tính chất của nhiệt 

động học, động hóa học và dung dịch. 

Sinh viên vận dụng được kiến thức giải quyết các 

bài tập hóa học; 

Sinh viên có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu mở 

3 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

rộng các phần kiến thức có trong nội dung chương 

trình. 

Sinh viên có kỹ năng vận dụng một số kiến thức 

hóa học vào đời sống và chuyên ngành đào tạo 

10 Xác suất thống kê 

Sinh viên hiểu được các khái niệm về xác suất, 

các công thức xác suất, biến ngẫu nhiên và luật 

phân phối xác suất, các đặc trưng của biến ngẫu 

nhiên, luật số lớn. 

Sinh viên hiểu được các bài toán ước lượng, 

kiểm định giả thiết thống kê sử dụng trong phân 

tích kinh tế tài chính. 

3 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

11 Động vật học 

Kiến thức: Có những kiến thức cơ bản về động 

vật bao gồm: các đặc điểm hình thái ngoài, cấu tạo 

nội quan bên trong, đặc điểm sinh học,... quan hệ 

họ hàng và các bước tiến hóa của các ngành, các 

lớp động vật trong giới động vật. 

- Kỹ năng: Phân loại động vật theo hình thái, kỹ 

năng thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo, 

phân tích và tổng hợp thông tin. 

Thái độ và mục tiêu khác: Giúp sinh viên biết 

quý trọng và bảo vệ tài nguyên động vật, đa dạng 

sinh học và hệ sinh thái. 

2 1 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

12 Di truyền học 

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

Vật lí đại cương, bao gồm: Cơ học, Nhiệt học và 

Điện-Từ học. 

Sinh viên phân tích được các bài toán cơ bản về 

Vật lí, đồng thời giải thích được các hiện tượng vật 

lí trong kĩ thuật và đời sống thực tiễn. 

2 2 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Học phần Phương pháp tiếp cận khoa học nhằm 

giúp cho sinh viên: 

- Xác lập phương pháp luận cơ bản nhất để từ đó 

có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, 

tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo 

có hiệu quả nhất. 

- Xây dựng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên ngay trên giảng đường đại học 

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản 

về khoa học, phương pháp tiếp cận khoa học, các 

2 2 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phương pháp nghiên cứu cụ thể và cấu trúc của 

một báo cáo khoa học nhằm phục vụ cho học tập, 

nghiên cứu và công tác. 

1

14 
Thủy văn đại cương 

Hiểu được khái niệm tài nguyên nước, vai trò của 

tài nguyên nước; về hệ thống sông ngòi và hệ 

thống sông ngòi Việt Nam; về dòng chảy sông và 

các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy; khái niệm 

lưu vực sông và phương trình cân bằng nuớc; áp 

dụng phương pháp đo đạc và tính toán mực nước; 

nội dung nghiên cứu của hải văn học, hải dương 

học  

- Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, tổng hợp tài 

liệu, viết báo cáo.  

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo, thảo 

luận. 

- Xây dựng ý thức tự học, ý thức tham gia bài học 

cho sinh viên 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên 

2 2 

Theo văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

1 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa học trái đất  Hiểu rõ những đặc điểm cơ bản về vũ trụ, 

hệ Mặt trời và đặc biệt chú trọng đến những kiến 

thức về Trái đất như cấu trúc, hình, dạng, kích 

thước, các đặc trưng chính, các vận động chính của 

Trái đất và hệ quả cũng như các thành phần cấu 

thành vỏ Trái đất (bao gồm thạch quyển, khí 

quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển). 

+ Phát triển kỹ năng cơ bản về thu thập và xử lý số 

liệu, vận dụng các kiến thức được học vào phân 

tích, giải thích một số vấn đề trong thực tiễn; 

+ Phát triển kỹ năng ngoại ngữ thông qua các thuật 

ngữ được cung cấp trong học phần; 

+ Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước 

công chúng; 

+ Phát triển kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra 

hoạt động, làm việc nhóm; 

+ Phát triển ý thức vận dụng các kiến thức đã được 

học cho việc giải quyết các vấn đề cụ thể về sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

+ Phát triển ý thức vận dụng các kiến thức cơ bản 

về Khoa học Trái đất để hiểu hơn mục tiêu của các 

2 

2 

Theo văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản lý tài 

nguyên môi trường. 

1 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở khoa học môi trường  Hiểu biết các vấn đề chung về khoa học 

môi trường, đặc điểm của các loại tài nguyên thiên 

nhiên. Các nguyên lý cơ bản của khoa học môi 

trường. Các vấn đề môi trường ở Việt Nam và thế 

giới, Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Vận dụng các kiến thức về khoa học môi 

trường để đánh giá được thực trạng môi trường 

hiện nay, vấn đề sử dụng các loại tài nguyên  thiên 

nhiên.: 

- Rèn luyện cho sinh viên tính tự giác, chủ 

động  trong học tập thông qua việc tìm  hiểu các 

nguồn tài liệu về khoa học môi trường, các buổi 

thảo luận ở trên lớp. 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và 

các loại tài nguyên thiên nhiên cho sinh viên. 

3 

2 

Theo văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

1 

 

 

 

17 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản, nền tảng và mang tính chân lý bền vững 

của chủ nghĩa Mác - Lênin trong phạm vi lý luận 

triết học. Đó là những nguyên lý cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận chung nhất của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và sự vận dụng sáng tạo, 

phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật 

và phép biện chứng vào việc nghiên cứu các lĩnh 

vực của đời sống xã hội 

2 2 

Theo văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

1

18 

1 

Tin học ứng dụng Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về mạng máy tính, Internet, tìm kiếm và khai 

thác thông tin trên Internet; sử dụng phần mềm 

PowerPoint cho trình diễn thông tin. Sinh viên có 

thể sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint và 

Internet trong học tập và công tác.  

Rèn luyện kỹ năng làm việc sáng tạo và 

có hiệu quả học tập và công tác. Sinh viên có thể 

sử dụng thành thạo các phần mềm đã học. 

Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học 

2 2 

Theo văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tập, có ý thức nâng cao thêm kiến thức về IT và 

giảng dạy có sử dụng IT. Đồng thời kết hợp với 

học phần Tin học sinh viên có thể đăng ký thi để 

cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT mức cơ bản. 

ĐH Giáo dục thể chất K58 

1 
Đo lường thể thao-2-18 (BK01)/Giáo 

dục thể chất 1 DH58 

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý số 

liệu của các phép đo, khái niệm về test. Giới thiệu 

kỹ thuật lập test và các test sư phạm. Cách xây 

dựng thang điểm và thang đánh giá về thành tích 

TT. Nắm được phương pháp đánh giá về các chỉ số 

hình thái cơ thể. Xác định tiêu chuẩn và tuyển chọn 

VĐV 

2 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: viết 

Thi học phần: viết 

2 
Đá cầu và Phương pháp giảng dạy-2-18 

(BK01)/Giáo dục thể chất 1 DH58_1F2 

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguồn gốc 

và sự phát triển môn đá cầu; thực trạng và xu 

hướng phát triển môn đá cầu ở Việt Nam; các 

nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đá cầu; các chiến 

thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu; phương 

pháp giảng dạy và tập luyện môn đá cầu; Luật đá 

cầu, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài đá 

cầu 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

3 

Quần vợt và Phương pháp giảng dạy -2-

18 (BK01)/Giáo dục thể chất 1 

DH58_1A4 

Cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành và phát 

triển môn Quần vợt, nguyên lý kỹ thuật cơ bản; 

phương pháp giảng dạy và hình thành kỹ năng thực 

hiện động tác; các bước di chuyển; những điều luật 

cơ bản và thực hành công tác tổ chức thi đấu - 

trọng tài 

2 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

4 
Cờ vua và Phương pháp giảng dạy-2-18 

(BK01)/Giáo dục thể chất 1 DH58_111 

Trang bị kiến thức về các giai đoạn của ván đấu. 

Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng 

trong thi đấu, Phương pháp giảng dạy và tập luyện; 

Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài 

2 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

5 
Thể thao giải trí-2-18 (BK01)/GDTC 59 

+ GDTC K58 

Trang bị các nội dung về lý luận hình thành thể 

thao giải trí; cơ sở của thể thao giải trí; các phương 

tiện và phương pháp TDTT giải trí; các nhóm 

ngành TDTT giải trí dân gian và hiện đại đang sử 

dụng 

2 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: viết 

Thi học phần: viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 
Chuyên sâu bóng chuyền 1-2-18 

(BK01)/GDTC 59 + GDTC 58 

Cung cấp kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển 

của môn Bóng chuyền; ảnh hưởng và tác dụng của 

tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể. Trang bị 

những kỹ năng thực hiện các kỹ thuật bóng chuyền 

cơ bản 

4 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi giữa kì: Thực hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

7 
Kiến tập sư phạm-1-18 (BK06)/Giáo 

dục thể chất 1 DH58 

Củng cố và khắc sâu lý thuyết các học phần tâm lý 

học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến 

thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm 

trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn 

địa phương, thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông, 

tập làm công tác dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, 

triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục 

2 Học kì 1 Báo cáo thu hoạch 

8 
Bóng bàn và Phương pháp giảng dạy-1-

18 (BK01)/GDTC K58 + 59 

Trang bị kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển 

và vị trí, tác dụng của môn Bóng bàn  trong đời 

sống xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường 

sử dụng trong bóng bàn; phương pháp giảng dạy, 

phương pháp tập luyện và thi đấu 

3 Học kì 1 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

9 
Bóng đá và Phương pháp giảng dạy-1-

18 (BK01)/GDTC K58 + 59 

Trang bị kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển 

và vị trí, tác dụng của môn Bóng đá trong đời sống 

xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử 

dụng trong thi đấu bóng đá, phương pháp giảng 

dạy và tập luyện môn Bóng đá; Luật - phương pháp 

tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá 11 người 

3 Học kì 1 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

10 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK01)/ĐHSP Ngữ văn + GDTC 

K58 

Cung cấp những nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của ĐCS Việt Nam, trong đó chủ yếu 

tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới 

trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 

phục vụ cho cuộc sống, công tác 

3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học Ngôn ngữ Anh K58 

1 
Ngôn ngữ học-2-18 (BK01)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Tiếng Anh thương mại-2-18 

(BK02)/Ngôn ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Văn học Anh – Mỹ-2-18 (BK01)/Ngôn 

ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

4 
Tiếng Anh 6 A (Listening & Speaking)-

2-18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 3 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Tiếng Anh 6 A (Reading & Writing)-2-

18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 3 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Tiếng Anh 6 B (Research Paper)-2-18 

(BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Văn hóa Anh - Mỹ-2-18 (BK01)/Ngôn 

ngữ Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 3 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Ngữ nghĩa học-1-18 (BK03)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH58_1D5 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 

Tiếng Anh 5 B (Intensive - Academic 

English)-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 

DH58_122 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 
Tiếng Trung 3-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 3 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Cú pháp học-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH58 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Từ vựng học-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH58_1D7 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 

Tiếng Anh 5 A (Listening & Speaking)-

1-18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 

DH58_19D 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Tiếng Anh 5 A (Reading & Writing)-1-

18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH58_1E6 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 3 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK07)/ĐHNN Anh + QTKD K58 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

16 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học Tiếng Anh K59 

1 
Tin học ứng dụng-2-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Tiếng Anh 4 Lis-2-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Tiếng Anh 4 Sp-2-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Tiếng Anh 4 Wr-2-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Ngữ âm – Âm vị-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 

Nói trước công chúng (Public speaking)-

2-18 (BK02)/Tiếng Anh tổng hợp 1 

DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Tiếng Trung 2-2-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Tiếng Anh 4 R-2-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK06)/Lớp A06 

Phát triển khối kiến thức đại cương của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 
Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 (BK02)/SP 

Toan+TA+Chinh tri+CNTT K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

11 

Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 

(BK01)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tiếng Anh 3 Wr-1-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Tiếng Anh 3 Lis-1-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Ngữ pháp thực hành-1-18 (BK02)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-18 

(BK03)/Tiếng Anh tổng hợp 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Tiếng Anh 3 Sp-1-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Tiếng Trung 1-1-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Tiếng Anh 3 R-1-18 (BK02)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH59 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK11)/ĐHSP Toán + NN ANh + 

Chính trị + CNTT K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

20 
Tiếng Việt 3-1-18 (BK11)/Lớp dành cho 

sinh viên Lào K59 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

21 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK10)/Lớp dành cho sinh viên Lào 

K59 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành 

3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

Đại học Giáo dục thể chất K59 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Thể dục và phương pháp giảng dạy 2-2-

18 (BK01)/Giáo dục thể chất 1 DH59 

Trang bị kiến thức về khái niệm và ý nghĩa của thể 

dục  đồng diễn- nhịp điệu; các nội dung cơ bản của 

thể dục đồng diễn; cách biên soạn, thiết kế các đội 

hình đồng diễn. Ý nghĩa, tác dụng của thể dục nhịp 

điệu 

3 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

2 
Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2-

2-18 (BK01)/Giáo dục thể chất 1 DH59 

Trang bị những kiến thức về lịch sử môn học, vị trí 

tác dụng của môn học chạy cự ly trung bình, việt 

dã và nhảy cao trong hệ thống giáo dục thể chất, 

nguyên lý kỹ thuật của chạy cự ly trung bình, việt 

dã và nhảy cao, tổ chức huấn luyện, giảng dạy môn 

học, cách thức tổ chức và trọng tài thi đấu 

3 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

3 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK01)/Lớp A01 

Phát triển khối kiến thức của ngành 
 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Xác suất thống kê-2-18 (BK04)/GDTC 

59 + Điện K57 

Bao gồm các kiến thức cơ bản về xác suất: biến cố, 

xác suất của biến cố, các tính chất của xác suất; đại 

lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên 

liên tục; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: 

kỳ vọng, phương sai; các loại phân phối cơ bản: 

phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối 

mũ, phân phối chuẩn, phân phối đều...; vectơ ngẫu 

nhiên và phân phối của vectơ ngẫu nhiên; luật số 

lớn và các định lý giới hạn; lý thuyết ước lượng và 

kiểm định giả thiết thống kê; hồi quy và tương 

quan 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Thể thao giải trí-2-18 (BK01)/GDTC 59 

+ GDTC K58 

Trang bị các nội dung về lý luận hình thành thể 

thao giải trí; cơ sở của thể thao giải trí; các phương 

tiện và phương pháp TDTT giải trí; các nhóm 

ngành TDTT giải trí dân gian và hiện đại đang sử 

dụng 

2 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: viết 

Thi học phần: viết 

6 
Chuyên sâu bóng chuyền 1-2-18 

(BK01)/GDTC 59 + GDTC 58 

Cung cấp kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển 

của môn Bóng chuyền; ảnh hưởng và tác dụng của 

tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể. Trang bị 

những kỹ năng thực hiện các kỹ thuật bóng chuyền 

cơ bản 

4 Học kì 2 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi giữa kì: Thực hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

7 
Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-18 

(BK03)/Ngu van + GDTC K59 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Âm nhạc vũ đạo-1-18 (BK01)/Giáo dục 

thể chất 1 DH59_155 

Cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm âm nhạc; 

âm nhạc và vũ đạo với sự phát triển đức, trí, thể, 

mỹ đối với học sinh phổ thông; Cao độ, trường độ 

trong âm nhạc; Phương pháp, phân tích và lựa chọn 

các tác phẩm âm nhạc. Thực hành các tư thế cơ bản 

của tay và chân, kỹ thuật múa đồng bằng bắc bộ, 

kỹ thuật múa dân tộc miền núi phía bắc, kỹ thuật 

múa Tây nguyên 

2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 

Bóng chuyền và Phương pháp giảng 

dạy-1-18 (BK01)/Giáo dục thể chất 1 

DH59 

Cung cấp kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển 

của môn Bóng chuyền; ảnh hưởng và tác dụng của 

tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể; phương pháp 

giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền; Luật - phương 

pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Trang bị cho sinh 

viên phương pháp giảng dạy và kỹ năng thực hiện 

các kỹ thuật thi đấu bóng chuyền cơ bản 

4 Học kì 1 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi giữa kì: Thực hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

10 
Bóng bàn và Phương pháp giảng dạy-1-

18 (BK01)/GDTC K58 + 59 

Trang bị kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển 

và vị trí, tác dụng của môn Bóng bàn  trong đời 

sống xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường 

sử dụng trong bóng bàn; phương pháp giảng dạy, 

phương pháp tập luyện và thi đấu 

3 Học kì 1 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

11 
Bóng đá và Phương pháp giảng dạy-1-

18 (BK01)/GDTC K58 + 59 

Trang bị kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển 

và vị trí, tác dụng của môn Bóng đá trong đời sống 

xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử 

dụng trong thi đấu bóng đá, phương pháp giảng 

dạy và tập luyện môn Bóng đá; Luật - phương pháp 

tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá 11 người 

3 Học kì 1 Kiểm tra thường xuyên: thực 

hành 

Thi học phần: thực hành hoặc 

vấn đáp, thực hành 

12 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2-1-

18 (BK03)/ĐHSP Văn + GDTC K59 

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể 

tiếp cận được nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng 

3 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Cơ sở văn hóa Việt Nam/ Giáo dục thể 

chất 1 DH59/ 

Học phần này gồm hai phần chính, phần một bao 

gồm các kiến thức đại cương về văn hóa học và 

văn hóa Việt Nam: khái niệm, đặc trưng, chức 

năng của văn hóa. Khái niệm và các chuyên ngành 

2 8/2018-12/2018 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

văn hóa học. Định vị văn hóa Việt Nam thông qua 

các yếu tố: vị trí địa lí, không gian văn hóa, chủ thể 

văn hóa, văn hoá Việt Nam trong mối quan hệ giao 

lưu với văn hoá khu vực và văn hoá nhân loại… 

Phần hai đi sâu vào tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt 

Nam qua một số lĩnh vực cơ bản: Văn hóa nhận 

thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và cộng 

đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và 

môi trường xã hội 

Đại học Tiếng anh tổng hợp K60 

1 
Tin học ứng dụng-2-18 (BK01)/ĐHNN 

Anh + QLTN-MT K60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Tiếng Anh 2 Lis-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Từ vựng thực hành-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Tiếng Anh 2 Wr-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Tiếng Anh 2 R-2-18 (BK01)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Tiếng Anh 2 Sp-2-18 (BK01)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1/ĐH Địa + NN Anh + CNTT K60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Tiếng Anh 1 Lis-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Giáo dục thể chất 1/ĐH Anh 

+QLTNMT K60 

Phát triển khối kiến thức đại cương 
1 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

10 
Luyện âm-1-18 (BK01)/Tiếng Anh tổng 

hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Tiếng Anh 1 Sp-1-18 (BK01)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Tiếng Anh 1 Wr-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK09)Lớp A-03 

Phát triển khối kiến thức đại cương 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Tiếng Anh 1 R-1-18 (BK01)/Tiếng Anh 

tổng hợp 1 DH60 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Pháp luật đại cương-1-18 (BK08)/ĐH 

Địa + Tiếng Anh K60 

Phát triển khối kiến thức đại cương 
2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Tin học/ĐH Địa + Tieng Anh + 

QLTNMT K60 

Phát triển khối kiến thức đại cương 
2 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK04)/Lớp A-04 

Phát triển khối kiến thức đại cương 
 

HK 1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH Tiếng Anh 

tổng hợp 60 

Phát triển khối kiến thức chung 
2 8/2018-12/2018 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận 

19 Tiếng Việt thực hành/DH Tiếng Anh 60  
Phát triển khối kiến thức chung 

2 8/2018-12/2018 
Viết hoặc vấn đáp, bài tập thực 

hành 

20 Dẫn luận ngôn ngữ/ DH Tiếng Anh 60 
Phát triển khối kiến thức chung 

2 01/2019-5/2019 
Viết hoặc vấn đáp 

ĐHSP Vật Lý K57 

1 
Rèn luyện NVSP thường xuyên 2-1-18 

(BK03)/Sư phạm Vật lý 1 DH57 
 1 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

2 
Lý luận dạy học vật lý-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH57 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về lý luận dạy học vật lý ở THPT, giáo dục kỹ 

thuật tổng hợp cho học sinh trong dạy học vật lý và 

sử dụng phương tiện dạy học, thí nghiệm trong dạy 

học vật lý. Thông qua việc nắm vững kiến thức vật 

lý, giải bài toán vật lý, thí nghiệm vật lý…để nâng 

cao chất lượng học tập của học sinh trong quá trình 

dạy học. 

3 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

3 
Thực hành giảng dạy bộ môn Vật lý-1-

18 (BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH57 

Trên cơ sở lý luận dạy học và phân tích 

chương trình vật lý phổ thông sinh viên được 

hướng dẫn để thiết kế bài dạy học, sử dụng các 

phương tiện trực quan, thí nghiệm, cách trình bày 

bảng trong dạy học và xử lí các tình huống sư 

phạm. Đồng thời, sinh viên được tập giảng trên 

những bài cụ thể thuộc chương trình vật lý THPT; 

đảm bảo chính xác về khoa học kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng sư phạm; phát huy tính tích cực sáng 

tạo và tư duy trong học tập vật lý cho học sinh. 

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Chấm bài thực hành 

4 
Vật lý thống kê-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH57 

Cung cấp kiến thức về các khái niệm và 

nguyên lý cơ bản của vật lý thống kê; phương pháp 

Gibbs - phương pháp cơ bản của vật lý thống kê; 

các hàm phân bố cổ điển: phân bố vi chính tắc, 

phân bố chính tắc, phân bố chính tắc lớn; cơ sở của 

thống kê lượng tử và áp dụng thống kê lượng tử để 

nghiên cứu một số hệ thực. 

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

5 
Nhiệt động lực học-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH57 

Cung cấp những kiến thức về: các khái niệm 

cơ bản bao gồm hệ nhiệt động, các quá trình cân 

bằng, quá trình không cân bằng, quá trình thuận 

nghịch, quá trình không thuận nghịch, các nguyên 

lý nhiệt động lực học, các chu trình nhiệt động của 

một số thiết bị nhiệt trong đời sống và kĩ thuật như: 

Chu trình động cơ đốt trong, chu trình tuabin khí, 

chu trình động cơ phản lực, máy lạnh và bơm 

nhiệt; phương pháp hàm nhiệt động lực học và 

nhiệt động lực học về một số hệ vật lý. 

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

6 
Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý-1-

18 (BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH57 

Nghiên cứu các ứng dụng của tin học trong 

dạy học nói chung và dạy học vật lý ở trường phổ 

thông nói riêng; các phầm mềm được sử dụng phổ 

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

biến trong dạy học; cách khai thác và sử dụng 

Internet trong dạy học Vật lý. Cơ sở lý luận của 

việc sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ 

trong việc mô phỏng các quá trình, hiện tượng vật 

lý, trong phân tích, nghiên cứu các băng hình ghi 

lại các quá trình vật lý thực. 

7 
Lịch sử vật lý-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH57 

Hệ thống sự phát triển của ngành Vật lý từ 

cổ điển đến hiện đại giúp cho sinh viên có cái nhìn 

bao quát về toàn bộ lịch sử phát triển của Vật lý 

học và lịch sử phát triển nền văn minh nhân loại, 

tạo cho sinh viên thêm hứng thú học phần.       

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

8 
Thực tập sư phạm-2-18 (BK01)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH57_190 
Củng cố, hoàn thiện kiến thức  

HK 2 Báo cáo, đánh giá của cơ sở 

thực tập 

9 

Thiết kế hoạt động dạy học vật lý (Thay 

thế KLTN)-2-18 (BK01)/Sư phạm Vật 

lý 1 DH57_177 

Lý luận cơ bản về phương pháp dạy học vật 

lý; vận dụng các phương pháp dạy học vật lý: 

Phương pháp thực nghiệm, Phương pháp mô hình, 

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề…vào việc 

thiết kế hoạt động dạy học và thực hành giảng dạy 

theo nhóm. 

2 Kì 2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

10 

Kiểm tra, đánh giá trong DH vật lý 

(Thay thế KLTN)-2-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH57_175 

 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 

Cơ sở lý thuyết trường lượng tử (Thay 

thế KLTN)-2-18 (BK01)/Sư phạm Vật 

lý 1 DH57_112 

 3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
QL hành chính NN và QL ngành GD - 

ĐT/ĐHSP Lý + Sử K57 

Nội dung học phần được ban hành tại Quyết định 

số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT. 

2 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐHSP Vật Lý K58 

1 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK01)/ĐHSP Vật lý + Hóa K58 

Cung cấp những nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của ĐCS Việt Nam, trong đó chủ yếu 

tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới 

trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 

 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phục vụ cho cuộc sống và công tác 

2 
Cơ học lượng tử-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH58 

Trang bị kiến thức về cơ sở vật lý và cơ sở 

toán học cho sự ra đời của cơ học lượng tử, hàm 

sóng và toán tử; những tiên đề và nguyên lý cơ bản 

của cơ học lượng tử; các toán tử cơ bản trong cơ 

học lượng tử; phương trình Schrodinger và ứng 

dụng vào một số hệ đơn giản; trường thế xuyên 

tâm; nguyên tử trong trường ngoài; spin và hệ hạt 

đồng nhất. 

4 Kì1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

3 
Lý luận dạy học vật lý-1-18 (BK02)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH58 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về lý luận dạy học vật lý ở THPT, giáo dục kỹ 

thuật tổng hợp cho học sinh trong dạy học vật lý và 

sử dụng phương tiện dạy học, thí nghiệm trong dạy 

học vật lý. Thông qua việc nắm vững kiến thức vật 

lý, giải bài toán vật lý, thí nghiệm vật lý…để nâng 

cao chất lượng học tập của học sinh trong quá trình 

dạy học. 

3 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

4 
Vật lý chất rắn-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH58 

Trang bị kiến thức cơ bản về vật rắn tinh thể 

như: cấu trúc mạng tinh thể, các loại liên kết trong 

vật rắn, dao động của mạng tinh thể và tính chất 

nhiệt của vật rắn, điện tử tự do và tính chất dẫn 

điện của vật rắn, lý thuyết vùng năng lượng của vật 

rắn, các tính chất bán dẫn điện của vật rắn, tính 

chất điện môi, tính chất từ, tính chất quang và tính 

chất siêu dẫn của vật rắn. 

2 Kì1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

5 
Kiến tập sư phạm-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Vật lý 1 DH58_135 
  

HK1 Báo cáo 

6 
Laser và ứng dụng-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH58_13D 

Trang bị kiến thức cơ bản về laser, cấu tạo 

và các chủng loại phổ biến nhằm hiểu laser như 

một công cụ để nghiên cứu ứng dụng trong kĩ thuật 

thông tin, điện tử, y học, vật lý, hóa học... 

2 Kì 1 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

7 

Tiếng Anh 3-1-18 (BK01)/Lớp dành cho 

sinh viên hoàn thành Tiếng Anh dự bị 

đợt 2 

Phát triển kiến thức ngoại ngữ  3 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 
Vật lý nguyên tử và hạt nhân-2-18 

(BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH58 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo 

vật chất; các tương tác trong nguyên tử; các mẫu 

nguyên tử cổ điển và lý thuyết lượng tử về nguyên 

tử: bài toán chuyển động của electron trong nguyên 

tử, các số lượng tử đặc trưng cho trạng thái lượng 

tử của các electron trong nguyên tử, phản ứng của 

nguyên tử dưới tác dụng của trường ngoài. Cấu 

trúc hạt nhân và phân rã phóng xạ. 

3 Kì 2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

9 
Thiết kế hoạt động dạy học vật lý-2-18 

(BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH58 

Lý luận cơ bản về phương pháp dạy học vật 

lý; vận dụng các phương pháp dạy học vật lý: 

Phương pháp thực nghiệm, Phương pháp mô hình, 

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề…vào việc 

thiết kế hoạt động dạy học và thực hành giảng dạy 

theo nhóm. 

2 Kì 2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

10 
Thí nghiệm vật lý phổ thông-2-18 

(BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH58 

Khảo sát chuyển động và xác định gia tốc 

rơi tự do; tổng hợp lực; hệ số căng mặt ngoài của 

chất lỏng; suất điện động và điện trở trong của một 

pin điện hóa; chiết suất của nước và tiêu cự của 

thấu kính phân kì; chu kì dao động của con lắc đơn 

và đo gia tốc trọng trường; tốc độ truyền âm trong 

không khí; bước sóng ánh sáng.  

3 Kì 2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Chấm bài thực hành 

11 
Chuyên đề Vật lý hiện đại-2-18 

(BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH58 

Cung cấp kiến thức cơ bản về các thành tựu 

khoa học loài người nghiên cứu trong những năm 

gần đây ở tất cả các lĩnh vực từ vi mô đến vĩ mô 

(vật lý lượng tử- vật lý bán hiện đại); Những vấn 

đề hiện đại về Vật lý trong các lĩnh vực: Lý thuyết 

và khái niệm các vấn đề trong vật lý hiện đại, Vật 

lý các hạt siêu nhỏ, Vật lý vũ trụ,  kĩ thuật và công 

nghệ thế kỉ 21. 

2 Kì2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 

12 
Thiên văn học đại cương-2-18 

(BK01)/Sư phạm Vật lý 1 DH58 
 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Nhiệt động lực học-2-18 (BK01)/Sư 

phạm Vật lý 1 DH58 

Cung cấp những kiến thức về: các khái niệm 

cơ bản bao gồm hệ nhiệt động, các quá trình cân 

bằng, quá trình không cân bằng, quá trình thuận 

nghịch, quá trình không thuận nghịch, các nguyên 

lý nhiệt động lực học, các chu trình nhiệt động của 

một số thiết bị nhiệt trong đời sống và kĩ thuật như: 

2 Kì 2 

- Quan sát, điểm danh 

- Chấm báo cáo thảo luận 

- Bài kiểm tra viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Chu trình động cơ đốt trong, chu trình tuabin khí, 

chu trình động cơ phản lực, máy lạnh và bơm 

nhiệt; phương pháp hàm nhiệt động lực học và 

nhiệt động lực học về một số hệ vật lý. 

ĐHSP Hóa K57 

1 
Rèn luyện NVSP thường xuyên 2-1-18 

(BK08)/Sư phạm Hóa học 1 DH57 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về 

những tình huống sư phạm; kỹ năng sư phạm như 

trình bày bảng, viết chữ, khả năng bao quát lớp; 

các bước lên lớp,… 

 HK1 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Phân tích hữu cơ-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Hóa học 1 DH57 

Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp 

phân tích xác định thành phần định tính các hợp 

chất hữu cơ đơn giản và phức tạp. Căn cứ trên các 

kết quả phân tích định lượng (CO2, H2O, N2, 

HCl,…) để xây dựng công thức phân tử hợp chất 

hữu cơ ban đầu. Các phương pháp tách chất, tinh 

chế hợp chất hữu cơ. 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Bài tập hóa học phổ thông-1-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH57 

Học phần nhằm nâng cao khả năng giải các dạng 

bài tập phổ thông cho sinh viên, cung cấp và phân 

tích các phương pháp giải nhanh trong bài toán hóa 

học: bảo toàn nguyên tố và khối lượng, bảo toàn 

electron, phương pháp quy đổi. Từ đó, yêu cầu sinh 

viên hiểu được bản chất của các bài toán hóa học 

và xây dựng được một số dạng toán hóa học. 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Tổng hợp hữu cơ-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Hóa học 1 DH57 

Học phần nghiên cứu cách đưa các nhóm chức vào 

phân tử hợp chất hữu cơ và sự chuyển hóa giữa 

chúng. Xây dựng phân tử hữu cơ bằng phương 

pháp tạo liên kết C- C, C- dị tố, phương pháp đóng 

vòng và phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng tổng 

hợp H2 với CO. Các cách bảo vệ nhóm chức trong 

quá trình chuyển hóa hay tổng hợp hữu cơ. 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 

Sử dụng TN và các phương tiện trực 

quan trong DHHH-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH57 

Học phần trang bị cho sinh viên các cách sử dụng 

các phương tiện trực quan như thí nghiệm, hình vẽ, 

mô hình trong các bài dạy học hóa học phổ thông. 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Tin học ứng dụng trong Hóa học-1-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH57 

Nội dung bao gồm kiến thức về thuật toán, củng cố 

các lệnh cơ bản về INPUT, OUTPUT, 

FUNCTION, PROCEDURE của ngôn ngữ 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

PASCAL; bước đầu lập trình được cho một số bài 

toán Hoá học đơn giản; ngân hàng các chương 

trình con (đối tượng hoá học như: hồi quy phi 

tuyến, phương pháp đơn hình, lọc Kalman, entropi 

cực đại, thuật giải di truyền, mạng nơron, biến đổi 

Fourier, ...). 

7 
PPDH môn Hoá học-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH57 

Nghiên cứu cấu trúc, chương trình hoá học phổ 

thông, sự hình thành và phát triển các khái niệm cơ 

bản của hoá học. Học phần giúp sinh viên biết vận 

dụng các kiến thức của Lý luận dạy học hoá học 

vào các bài hoá học cụ thể trong chương trình hoá 

học THPT để chuẩn bị cho thực tập sư phạm. Thực 

hành phương pháp dạy học hoá học gồm các bài thí 

nghiệm hoá học quan trọng và các bài tập hoá học 

điển hình phục vụ cho việc dạy hoá học ở THPT. 

3 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 

Tiếng Anh 3-1-18 (BK01)/Lớp dành cho 

sinh viên hoàn thành Tiếng Anh dự bị 

đợt 2 

  

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Hợp chất thiên nhiên-2-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH57_15A 

Cung cấp những kiến thức sơ lược về một số hợp 

chất thiên nhiên: cấu tạo, tính chất vật lý, hoá học, 

tác dụng sinh lý, nguồn gốc thiên nhiên và ứng 

dụng của các hợp chất như tecpen, tinh dầu, 

ancaloit,… Từ đó, sinh viên tự mình và giáo dục 

học sinh biết cách khai thác, sử dụng hợp lý các 

hợp chất này vào đời sống, bảo vệ sức khỏe của 

bản thân và cộng đồng. 

2 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 

QL hành chính NN và QL ngành GD - 

ĐT-2-18 (BK07)/Sư phạm Hóa học 1 

DH57 

Nội dung học phần được ban hành tại Quyết định 

số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và 

Quản lý ngành GD&ĐT. 

2 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Thực tập sư phạm 2-2-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH57_160 

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về thực hành giảng dạy, 

thực hành công tác chủ nhiệm lớp, tập nghiên cứu 

khoa học giáo dục. 

6 HK 2 Báo cáo 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

12 

XSTK và xử lý số liệu thực nghiệm hóa 

học-2-18 (BK01)/Sư phạm Hóa học 1 

DH57_1E1 

Khái niệm, tính chất của xác suất; đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của thống kê toán học; 

các kết quả cơ bản của xác xuất và thống kê; tính 

xác xuất của một số biến cố; lập bảng phân phối 

(hàm mật độ) và hàm phân phối; tìm các số đặc 

trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa thực tiễn của 

chúng; các phân phối cơ bản (nhị thức Poisson, 

mũ, đều, chuẩn...); ước lượng các ẩn chưa biết; so 

sánh hai trung bình, hai tỉ lệ, hai phương sai; tiêu 

chuẩn phù hợ ệ số 

tương quan, tìm đường hồi qui tuyến tính thực 

nghiệm giữa hai biến. 

Phương pháp thống kê là phương pháp phổ biến và 

tin cậy trong việc xử lý số liệu thực nghiệm trong 

nghiên cứu khoa học. Nội dung học phần còn đề 

cập đến: Phân loại sai số, các nguyên nhân xuất 

hiện sai số trong đo đạc hóa học phân tích; các đặc 

trưng của đại lượng ngẫu nhiên và các lý thuyết 

phân bố các đại lượng ngẫu nhiên; đánh giá, xử lý 

kết quả thực nghiệm và biểu diễn kết quả thực 

nghiệm. 

2 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 

HH phức chất các nguyên tố đất hiếm 

(Thay thế KLTN)-2-18 (BK01)/Sư phạm 

Hóa học 1 DH57_1DE 

Nội dung học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 

về phức chất các nguyên tố đất hiếm (14 nguyên 

tố) với các phối tử hữu cơ và vô cơ. Học phần 

nghiên cứu khả năng tạo phức các nguyên tố đất 

hiếm, so sánh phức chất họ f (nguyên tố đất hiếm) 

với phức chất họ d (nguyên tố chuyển tiếp), ứng 

dụng phức chất nguyên tố đất hiếm vào cuộc sống. 

3 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 

Cơ sở hóa học Hữu cơ hiện đại (Thay 

thế KLTN)-2-18 (BK01)/Sư phạm Hóa 

học 1 DH57_169 

Học phần cung cấp khái niệm lập thể về cấu tạo 

hợp chất hữu cơ, hiện tượng đồng phân trong hóa 

học hữu cơ, các khái niệm axit – bazơ hữu cơ và đi 

sâu nghiên cứu cơ chế các phản ứng cộng, thế, tách 

trong các hợp chất hidrocacbon, hợp chất có nhóm 

chức có ảnh hưởng các yếu tố lập thể. 

4 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

ĐHSP Hóa K58 

1 
Kiến tập sư phạm-1-18 (BK05)/Sư phạm 

Hóa học 1 DH58 

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về trường trung học phổ 

thông, tập làm công tác chủ nhiệm lớp, công tác 

 

HK1  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đoàn đội, dự giờ, thăm lớp giáo viên giảng dạy, tập 

giảng từ 1 đến 2 tiết và nghiên cứu khoa học giáo 

dục. 

2 
Hoá học phân tích định tính-1-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58_1DF 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những cơ 

sở lí thuyết về cân bằng ion, các định luật cơ bản 

của Hóa học áp dụng cho hệ các chất điện li trong 

dung dịch, từ đó nắm được những quy luật về 

tương tác ion trong dung dịch và hiểu được bản 

chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch 

nước. 

3 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Hoá học về kim loại-1-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH58_106 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức đại 

cương về kim loại, các nguyên tố kim loại kiềm, 

kim loại kiềm thổ, đại cương về nguyên tố chuyển 

tiếp (các nguyên tố nhóm B) và các nguyên tố 

Lantan, họ actini của BTH các nguyên tố hóa học. 

3 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK05)/Lớp dành cho sinh viên 

Lào K58 

Cung cấp những nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của ĐCS Việt Nam, trong đó chủ yếu 

tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới 

trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 

phục vụ cho cuộc sống và công tác 

3 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam-

1-18 (BK01)/ĐHSP Vật lý + Hóa K58 

Cung cấp những nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của ĐCS Việt Nam, trong đó chủ yếu 

tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới 

trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 

phục vụ cho cuộc sống , công tác 

3 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Hợp chất hữu cơ tạp chức – Polime-2-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của một số 

hợp chất tạp chức như: hiđroxicacbonyl, 

hiđroxiaxit, aminoaxit, cacbohiđrat, protein và các 

hợp chất cao phân tử. 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Hoá học phân tích định lượng-2-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 

Học phần trang bị các phương pháp định lượng hóa 

học gồm: Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định 

lượng; Phân loại các phương pháp phân tích định 

lượng; Biểu diễn đánh giá kết quả phân tích; Các 

phương pháp phân tích định lượng gồm: phân tích 

khối lượng, thể tích, chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn 

độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa; chuẩn độ oxi hóa – 

khử. 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 

Phát triển năng lực dạy học môn Hóa 

học ở trường phổ thông-2-18 (BK01)/Sư 

phạm Hóa học 1 DH58 

 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức-2-

18 (BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hiện 

đại về các chất hữu cơ đơn và đa chức; về tính 

chất, ứng dụng, điều chế các hợp chất hữu cơ; dẫn 

xuất halogen của hidrocacbon; hợp chất cơ nguyên 

tố; ancol - phenol - ete; anđehit - xeton; axit 

cacboxilic; dẫn xuất của axit, lipit; hợp chất chứa 

nitơ; một số hợp chất dị vòng. 

3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 

Phát triển chương trình môn Hóa học 

trong Nhà trường-1-18 (BK01)/Sư phạm 

Hóa học 1 DH58_1D6 

 2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 

Thực hành hóa công nghệ - Thực tế 

chuyên môn-2-18 (BK01)/Sư phạm Hóa 

học 1 DH58 

Tham quan thực tế để tăng cường hiểu biết thực 

tiễn cho sinh viên. 
1 

HK 2 Chuyên cần thái độ, Báo cáo 

thực tế, Thi kết thúc học phần:  

12 
Tin học ứng dụng trong Hóa học-2-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 

Nội dung bao gồm kiến thức về thuật toán, củng cố 

các lệnh cơ bản về INPUT, OUTPUT, 

FUNCTION,PROCEDURE của ngôn ngữ 

PASCAL; bước đầu lập trình được cho một số bài 

toán Hoá học đơn giản; ngân hàng các chương 

trình con (đối tượng hoá học như: hồi quy phi 

tuyến, phương pháp đơn hình, lọc Kalman, entropi 

cực đại, thuật giải di truyền, mạng nơron, biến đổi . 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 
Thực hành dạy học hóa học-2-18 

(BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 
 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Phương pháp dạy học môn Hóa học-2-

18 (BK01)/Sư phạm Hóa học 1 DH58 

Nghiên cứu cấu trúc, chương trình hoá học phổ 

thông, sự hình thành và phát triển các khái niệm cơ 

bản của hoá học. Học phần giúp sinh viên biết vận 

dụng các kiến thức của Lý luận dạy học hoá học 

vào các bài hoá học cụ thể trong chương trình hoá 

học THPT để chuẩn bị cho thực tập sư phạm. Thực 

hành phương pháp dạy học hoá học gồm các bài thí 

nghiệm hoá học quan trọng và các bài tập hoá học 

điển hình phục vụ cho việc dạy hoá học ở THPT. 

3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ĐH Ngôn ngữ Anh K57 

1 
Phân tích diễn ngôn-1-18 (BK01)/Ngôn 

ngữ Anh 1 DH57 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Tiếng Anh du lịch - Khách sạn-1-18 

(BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH57 

Phát triển kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến 

thức chuyên ngành 
4 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 
Tiếng Anh Hành chính - Văn phòng-1-

18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH57 

Phát triển kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến 

thức chuyên ngành 
4 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Ngữ nghĩa học-1-18 (BK02)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH57 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Từ vựng-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 

DH57 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 

2 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Ngữ dụng học-1-18 (BK01)/Ngôn ngữ 

Anh 1 DH57 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 

3 HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Ngữ pháp nâng cao (Thay thế KLTN)-2-

18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 DH57_1DF 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 

3 HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 

Thực hành Tiếng Anh (Thay thế 

KLTN)-2-18 (BK01)/Ngôn ngữ Anh 1 

DH57_125 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 
3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Thực tập tốt nghiệp-2-18 (BK01)/Ngôn 

ngữ Anh 1 DH57_19D 
Thực hành nghề nghiệp 

8 HK 2 
Vấn đáp và Tiểu luận 

ĐH PTNT K57 

1 
Phương pháp khuyến nông-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thực trạng của công tác khuyến nông hiện nay ở 

Việt Nam, đồng thời hiểu biết được nhiệm vụ của 

người cán bộ khi tham gia làm công tác khuyến 

nông với cộng đồng. Trên cơ sở đó có thể vận dụng 

những  hiểu biết của mình về chuyên môn kỹ thuật 

cũng như nghiệp vụ khuyến nông vào sản xuất. 

3 

HK 1 Sử dụng thang điểm 10 điểm và 

thang điểm chữ theo Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

ban hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ 

Điểm học phần là tổng điểm của 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của học phần nhân với 

trọng số tương ứng được mô tả 

như sau:  

Chuyên cần, thái độ: 5% 

Kiểm tra thường xuyên: 45% 

Thi kết thúc học phần: 50% 

 

2 
Thực tập nghề 3-1-18 (BK01)/Phát triển 

nông thôn 1 DH57 
Củng cố, rèn luyện kiến thức, kỹ năng ngành   

HK1 Báo cáo 

3 
Nghiên cứu phát triển nông thôn-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

+  Sinh viên nắm được các khái niệm về nghiên 

cứu và phát triển nông thôn, các giai đoạn tiến 

hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu 

phát triển nông thôn 

+  Sinh viên phải biết được các phương pháp tiến 

hành nghiên cứu phát triển nông thôn, phân tích và 

trình bày được các kết quả nghiên cứu. 

+  Sinh viên có kỹ năng đánh giá và phân tích các 

phương pháp phát triển nông thôn. 

+ Sinh viên có kỹ năng sử dụng thành thạo các 

công cụ hỗ trợ nghiên cứu phát triển nông thôn 

(xây dựng cây vấn đề, lập bảng hỏi, LRA, PRA). 

+  Sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

2 HK 1 

Sử dụng thang điểm 10 và thang 

điểm chữ theo Quy chế đào tạo 

Đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và thông báo số 

698 ngày 26/04/2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Quảng 

Bình.  

Điểm học phần là tổng điểm của 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của học phần nhân với 

trọng số tương ứng được mô tả 

như sau:  

Chuyên cần, thái độ: 5% 

Kiểm tra thường xuyên: 45% 

Thi kết thúc học phần: 50% 

4 
Quản lý dự án phát triển-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về 

kỹ năng phân tích, xây dựng, quản lý dự án trong 

lĩnh vực phát triển nông thôn.  

Phân tích, xây dựng và đánh giá dự án phát triển 

nông thôn, tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện được 

các hiểu biết trên vào trong vấn đề thực tế cụ thể. 

3 

HK 1 Sử dụng thang điểm 10 điểm và 

thang điểm chữ theo Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

ban hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ 

Điểm học phần là tổng điểm của 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của học phần nhân với 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trọng số tương ứng được mô tả 

như sau:  

Chuyên cần, thái độ: 5% 

Kiểm tra thường xuyên: 35% 

Thi kết thúc học phần: 60% 

5 
Kinh tế tài nguyên và môi trường-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kinh tế 

tài nguyên và môi trường 

 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Lâm nghiệp cộng đồng-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

Giới thiệu các các niệm cơ bản, các vấn đề liên 

quan đến phát triển LNCĐ ; Một số kiểu LNCĐ  ở 

Việt Nam và trên thể giới. 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Quy hoạch phát triển nông thôn-1-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 DH57 

Đại cương về phát triển nông thôn; Đặc trưng của 

vùng nông thôn Việt Nam và sự cần thiết  phải phát 

triển nông thôn; Những vấn đề vĩ mô về phát triển 

vùng nông thôn; Khái quát về quy hoạch phát triển 

nông thôn; Phương pháp điều tra trong quy hoạch 

phát triển nông thôn; Quá trình xây dựng dự án và 

phát triển kinh tế xã hội nông thôn. 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 

Giống cây trồng (Thay thế KLTN)-2-18 

(BK01)/Phát triển nông thôn 1 

DH57_1ED 

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp chọn lọc giống cây trồng, các phương 

pháp tạo giống mới. 

+ Nắm được các biện pháp kiểm tra hạt giống và 

quy trình sản xuất giống. 

+ Nắm được kỹ thuật sản xuất một số cây trồng đặc 

thù. 

+ Vận dụng được các phương pháp để xác định sức 

sống của hạt giống. 

+ Có kỹ năng thực hành nhân vô tính giống cây 

trồng. 

3 HK 2 

Sử dụng thang điểm 10 và thang 

điểm chữ theo Quy chế đào tạo 

Đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và thông báo số 

698 ngày 26/04/2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Quảng 

Bình.  

Điểm học phần là tổng điểm của 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của  

học phần nhân với trọng số 

tương ứng được mô tả như sau:  

Chuyên cần, thái độ: 5% 

Kiểm tra thường xuyên: 45% 

Thi kết thúc học phần: 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

9 

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản (Thay thế 

KLTN)-2-18 (BK01)/Phát triển nông 

thôn 1 DH57_13B 

- Nắm được các đặc điểm sinh học của một số đối 

tượng thủy đặc sản tiêu biểu.  

- Nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm 

các đối tượng thủy đặc sản có giá trị hiện nay (cá 

chình,ếch, ba ba, lươn, cá dìa, tôm sú...) 

- Hiểu biết về các loại bệnh thường gặp trên các 

đối tượng thủy đặc sản để biết cách phân biệt và 

chữa trị.   

- Biết kết hợp kiến thức đã học với kiến thức của 

các môn học khác để vận dụng vào thực tiễn sản 

xuất, nuôi trồng thuỷ sản. 

- Thực hiện được kỹ thuật nuôi một số loài thủy 

đặc sản hiện nay.   

2 HK 2 

Sử dụng thang điểm 10 và thang 

điểm chữ theo Quy chế đào tạo 

Đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và thông báo số 

698 ngày 26/04/2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Quảng 

Bình.  

Điểm học phần là tổng điểm của 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của học phần nhân với 

trọng số tương ứng được mô tả 

như sau:  

Chuyên cần, thái độ: 5% 

Kiểm tra thường xuyên: 45% 

Thi kết thúc học phần: 50% 

10 
Thực tập tốt nghiệp-2-18 (BK02)/Phát 

triển nông thôn 1 DH57_10A 

- Củng cố kiến thức lý thuyết đã học 

- Rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề cho sinh 

viên trước khi ra trường 

- Làm quen với thực tiễn công việc 

- Hoàn thành khối lượng kiến thức theo quy định 

của chương trình đào tạo. 

 

5 HK 2 

Sử dụng thang điểm 10 điểm và 

thang điểm chữ theo Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

ban hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ 

Điểm thực tập là tổng điểm của 

tất cả các điểm đánh giá thành 

phần của thực tập nhân với trọng 

số tương ứng được mô tả ở bảng 

sau:  

Điểm cơ sở thực tập: 30% 

Điểm giảng viên hướng dẫn: 

30% 

Trình bày báo cáo trước hội 

đồng: 40% 

ĐH KT Điện – Điện tử K60 

1 
Hình họa-1-18 (BK01)/Kỹ thuật Điện 1 

DH60 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về điểm, 

đường thăng, mặt phẳng qua phương pháp hình 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chiếu thẳng góc. Các phương pháp biến đổi hình 

chiếu, các khái niệm về đường và mặt, cách khai 

triển các mặt cắt và phương pháp hình chiếu trục 

đo. 

2 
Hóa học đại cương/ĐHKTĐiện + 

QLTN-MT K60 

Các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học. 

Các nguyên lý nhiệt động hoá học. Cấu tạo chất. 

Các loại phản ứng hoá học. Dung dịch. Điện hoá. 

Khái niệm về hệ keo. 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 Vật lý đại cương/Kỹ thuật Điện 1 DH60 

Chuyển động của các chất điểm; Nguyên lý tương 

đối; Nguyên lý bảo toàn động lượng và mômen 

động lượng; Sóng cơ; Cơ học chất lỏng; Lưu biến; 

Cơ học lượng tử; Cơ điện tử; Nguyên lý bảo toàn 

năng lượng;  

 Học kỳ I 
Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 Tin học/KT+ Điện + CĐ T.Trung K60 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất 

về máy tính (thông tin và xử lý thông tin, đại 

cương về máy tính điện tử, ngôn ngữ của máy tính 

và hệ điều hành, thuật toán, ngôn ngữ lập trình và 

chương trình dịch, tổng quan về mạng và cách sử 

dụng Internet); kỹ năng sử dụng máy tính (hệ điều 

hành MS DOS, hệ điều hành Windows). Kỹ năng 

xử lý văn bản, quản lý dữ liệu. 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Giáo dục quốc phòng 1-1-18 

(BK07)Lớp A-01 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Giáo dục quốc phòng 2-1-18 

(BK01)/Lớp A-01 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Giải tích-1-18 (BK02)/CNTT + KTPM 

K60 + Điện K60 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Giáo dục thể chất 1-1-18 (BK01)/CNTT 

+ KTPM + KT Đ K60 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 

Pháp luật đại 

cương/CNTT+KTPM+QLTN-

MT+ĐiệnK60 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về nhà nước, pháp luật, quan hệ trách nhiệm pháp 

lý, các quy phạm, các văn bản quy phạm pháp luật 

về hệ thống pháp luật Việt Nam, cấu trúc bộ máy 

2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nhà nước, chức năng thẩm quyền và địa vị pháp lý 

của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

10 
Đại số tuyến tính-2-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện 1 DH60 
  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 
Môi trường-2-18 (BK01)/Kỹ thuật Điện 

1 DH60 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

chất lượng môi trường và ô nhiễm môi trường 

không khí; bản chất và nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường, các vấn đề môi trường toàn cầu. 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 
Vật lý lượng tử-2-18 (BK01)/Kỹ thuật 

Điện 1 DH60 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

vật lý lượng tử bao gồm: Hiệu ứng  

quang điện, hiệu ứng compton, thuyết lượng tử năn

g lượng của Planck, thuyết lượng tử ánh sáng của E

instein, lưỡng tính sóng hạt của vật chất; Một số nộ

i dung cơ bản của vật lý thống kê lượng tử, vật lý c

hất rắn và laser 

3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

13 Cơ khí đại cương/ĐH Điện K57+ K60 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về cơ bản về gia công cơ khí, các khái niệm kỹ 

thuật trong ngành cơ khí và các vật liệu dùng trong 

cơ khí. Giới thiệu nguyên lí cơ bản để chế tạo phôi 

đúc, phôi rèn...Trình bày một số nguyên lí cắt gọt 

và các máy gia công kim loại. 

2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Ngôn ngữ lập trình C-2-18 (BK01)/DH 

CNTT + Điện + KTPM K60 

Kiến thức về thuật toán và phương pháp biểu diễn 

thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C. Cung cấp 

kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình 

C, phương pháp và kỹ năng lập trình có cấu trúc 

trong C, các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc, các 

cấu trúc điều khiển, các câu lệnh và các giải thuật 

liên quan. 

3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 

Những NLCB của CN Mác - Lênin 1-2-

18 (BK01)/KTPM + Điện + Luật + 

QLTN-MT K60 

Cung cấp khối kiến thức đại cương 2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

CĐ Tiếng Anh K59 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Tiếng Anh 3 Lis-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_1C1 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

2 
Giáo dục quốc phòng 3-2-18 

(BK06)/Lớp A06 
Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương  

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

3 

Đường lối CM của Đảng CS Việt 

Nam/ĐH GDMN + KT + NN Anh K59 

 

Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương 3 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

4 
Ngữ pháp thực hành-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_1FA 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

5 
Tiếng Anh 3 R-1-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_171 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

6 
Tin học ứng dụng-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_147 
 2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

7 
Tiếng Trung 1-1-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_1A5 
Phát triển khối kiến thức ngành 2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

8 
Tiếng Anh 3 Sp-1-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_1BC 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

9 
Tiếng Anh 3 Wr-1-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_1F8 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

10 

Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-18 

(BK04)/CĐGD Mâm non + Tiếng Anh 

+ Ke toán K59 

Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương 2 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

11 

Giáo dục thể chất 3-1-18 

(BK02.TH)/CĐ Ke toan + Tieng Anh 

K59 

Cung cấp khối kiến thức giáo dục đại cương 1 

HK1 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

12 Dẫn luận ngôn ngữ /Tiếng Anh CD59 
Phát triển khối kiến thức chung 

2 HK1 
Viết hoặc vấn đáp 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

13 
Tiếng Trung 2-2-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_16C 

Phát triển khối kiến thức ngành 
2 HK 2 

Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

14 
Tiếng Anh 4 Lis-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_129 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

15 
Tiếng Anh 4 R-2-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_180 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

16 
Tiếng Anh 4 Sp-2-18 (BK01)/Tiếng Anh 

1 CD59_15C 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

17 
Văn hóa Anh - Mỹ-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 2 
HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

18 
Tiếng Anh 4 Wr-2-18 (BK01)/Tiếng 

Anh 1 CD59_1DF 

Thực hành và phát triển kỹ năng của chuyên ngành 

đào tạo 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

19 
Ngôn ngữ học đối chiếu-2-18 

(BK01)/Tiếng Anh 1 CD59 

Thực hành và phát triển ngôn ngữ của chuyên 

ngành đào tạo 
2 

HK 2 Kiểm tra thường xuyên và thi 

KTHP 

     Quảng Bình, ngày  03  tháng  01  năm 2019 

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                

 

                                                                                                                                                                         (Đã ký) 

            Lê Thị Hương Giang                                 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 
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