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Biểu mẫu 17 
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT-QP 

 

THÔNG BÁO 

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

Ngành: Đại học Giáo dục thể chất 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

- Thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Khối tuyển sinh: T (Toán, Sinh và năng khiếu TDTT) 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và vận dụng tốt đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực 

giáo dục thể chất, Thể thao trường học và luật thể dục thể thao mới ban hành; 

- Hiểu và nắm được những kiến thức nhất định về các lĩnh vực khoa học được xây dựng trong 

chương trình giảng dạy, đặc biệt lấy kiến thức ngành làm nền tảng trong lĩnh vực giáo dục thể chất và 

hoạt động TDTT ở các trường học. Nắm vững nguyên tắc và phương pháp giảng dạy các môn thể thao 

phổ cập của địa phương; 

- Hiểu và vận dụng tốt kiến thức nghiên cứu khoa học TDTT, GDTC để nâng cao khả năng sáng tạo 

trong dạy học và phương pháp huấn luyện khoa học nhằm nâng cao thành tích các đội tuyển thể thao của 

Nhà trường; 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng dạy học và giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh; 

- Có kỹ năng thực hành thành thạo các môn Thể thao phổ cập phục vụ cho công tác dạy học và huấn 

luyện thể thao; 

- Có khả năng tham gia các hoạt động Đoàn – Đội – Hội và các hoạt động chính trị xã hội khác nằm 

trong khuôn khổ của pháp luật; 

- Có kỹ năng xây dựng chương trình môn học, nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với bậc 

học phổ thông; 

- Có khả năng điều hành và tổ chức các giải đấu thể thao cấp cơ sở. 

3. Thái độ 

- Hiểu và tôn trọng nghề nghiệp, luôn hoài bão với công việc đang đảm nhiệm, có trách nhiệm với 

cộng đồng, đủ năng lực sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

- Nhận thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có ý thức tổ chức kỷ luật 
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tốt, năng động, cập nhật kiến thức và phương pháp làm việc khoa học; 

- Sáng tạo trong công việc chuyên môn, vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp và học sinh, có chí hướng 

phấn đấu vươn lên. 

4. Trình độ ngoại ngữ  

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. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về các ngành nghề đào tạo cũng như 

thông tin học tập của người học: 

+ Thời khóa biểu từng học kỳ và lịch học toàn khóa khi nhập học. 

+ Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn phòng) của giảng viên chủ nhiệm. 

+ Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn phòng) của cố vấn học tập. 

+ Cung cấp địa chỉ website của Trường. 

+ Cung cấp địa chỉ, tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên truy cập vào cổng thông tin đào 

tạo để nhận các thông tin về quản lý và tổ chức đào tạo của Trường. 

+ Cung cấp các thông tin, địa chỉ, số điện thoại, email các phòng chức năng, các đơn vị trong 

Trường để sinh viên tiện liên hệ. 

-  Được tham gia hoạt động của các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,…), các tổ chức xã 

hội, các câu lạc bộ học thuật và sở thích trong nhà trường; và tạo điều kiện để có thể tham gia các hoạt 

động xã hội khác tuân theo quy định của pháp luật. 

- Được sử dụng Internet miễn phí, kho thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm hiện đại, các 

trang thiết bị và cơ sở vật chất của Nhà trường và của các cơ sở phối hợp đào tạo. 

- Ngoài các học bổng theo quy định, sinh viên trong trường có cơ hội được nhận các giải thưởng, 

học bổng tài trợ do nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng. 

- Cung cấp thẻ sinh viên (sử dụng giao dịch tại Trung tâm học liệu). 

- Cung cấp thông tin và lịch học, tổ chức học tuần sinh hoạt công dân vào đầu năm học cho sinh 

viên. 

- Cung cấp thông tin và các tiêu chuẩn, các nguồn học bổng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước cho sinh viên. 

- Cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và tư vấn cho sinh viên có thể đăng ký chỗ ở trong ký túc xá của 

Trường hoặc tìm kiếm chỗ ở thuận lợi. 

- Cung cấp thông tin, hình thức, nội dung các đợt sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt ngoại khóa trong 

năm học, khóa học. 

- Tư vấn về các loại bảo hiểm. 

- Tư vấn về việc làm (trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp). 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị các cấp) liên quan đến 
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sinh viên. 

- Tổ chức đối thoại với sinh viên các chương trình, các hệ đào tạo để lắng nghe và trực tiếp giải đáp 

các ý kiến của sinh viên. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Được tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và công nhận tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo ban hành 

theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

“Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”. Thực hiện theo kế hoạch đào 

tạo do Hiệu trưởng quy định. Thời gian đào tạo: 04 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn 

vị học trình hoặc tín chỉ): 128 tín chỉ, chưa kể học phần giáo dục quốc phòng có chứng chỉ riêng. 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành trong lĩnh vực 

khoa học GDTC. Tiếp tục học tập để trở thành huấn luyện viên các chuyên môn trong lĩnh vực TDTT 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Cử nhân ngành giáo dục thể chất có khả năng làm việc: 

- Giảng dạy môn thể dục trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Làm công tác xây dựng quản lý phong trào TDTT ở các sở, ban, ngành; 

- Làm công tác xã hội hóa thể dục thể thao trên các địa phương; 

- Giảng dạy năng khiếu thể thao ở các trung tâm, các câu lạc bộ đa môn; 

- Tham gia tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động thể thao giải trí kết hợp với du lịch; 

- Các nhà nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành giáo dục thể chất và thể dục thể thao.  

                                                                                    Quảng Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

                                                                                                                                                PGS.TS. Hoàng Dương Hùng                                                                                                      


