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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

    KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 

Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I Điều kiện đăng kí 

tuyển sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào 

tạo; xét tuyển theo tổ hợp C00, C19, C20, D66 

- Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Bình. 

II Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

a. Về kiến thức 

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa 

học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Giáo dục công dân; những kiến thức cơ bản cập nhật và thiết thực về khoa học giáo 

dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

hiện nay.  

Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị ở đại học, cao 

đẳng, môn Giáo dục chính trị ở trung cấp, môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ 

thông; Đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

b. Về kỹ năng  

   + Kỹ năng cứng: 

- Có kỹ năng phân tích chương trình, phân tích nội dung bài học lý luận chính trị, 

Giáo dục công dân, kỹ năng thiết kế bài học, kỹ năng tổ chức dạy học, sử dụng phương 

tiện, kỹ thuật hiện đại; Có kỹ năng tổ chức, hướng dẫn người học tham gia trải nghiệm các 

hoạt động sáng tạo trong dạy học; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ 

năng dạy học tích hợp và phân hóa. 

+ Kỹ năng mềm: 
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- Có kỹ năng phát hiện vấn đề và biết xử lý tốt các tình huống nảy sinh trong quá 

trình giảng dạy và làm việc. 

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và điều hành nhóm. 

c. Về thái độ 

- Có tinh thần yêu nước, tin tưởng, kiên định đường lối, chủ trương chính sách pháp 

luật của Đảng và Nhà nước; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần 

tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân; 

Có đạo đức, tác phong sư phạm, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức nâng cao trình độ sau khi 

ra trường. 

Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học 

Quảng Bình chỉ định cấp. 

Công nghệ thông tin: Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở 

lên  hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp.  

III Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây 

dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh có triết lý hoạt 

động phù hợp với chuyên ngành GDCT cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại cơ sở. 

Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong 

môi trường thực tiễn. 

Tư vấn học tập thông qua đội ngũ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có 

kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn 

học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội 

sinh viên trường. 

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh 

nghiệp; các cơ quan. 

IV Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục chính trị được xây dựng trên cơ sở khung 

chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 

15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 

2016. 
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Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín 

chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

V Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ 

Thạc sĩ, Tiến sĩ các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Giáo dục công dân. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông; Giảng viên giảng 

dạy môn Giáo dục chính trị ở trường trung học chuyên nghiệp, các môn Lý luận chính trị 

ở trường cao đẳng, đại học; Cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức 

chính trị- xã hội (làm việc ở Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội chữ Thập đỏ....); 

Chuyên viên tư vấn môn GDCD ở Sở Giáo dục và Đào tạo. 

                                                   Quảng Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2018 

                       TRƯỞNG KHOA                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                              (Đã ký)                                                                                                                         (Đã ký) 

             

                                                                                                                                               PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 

 


