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          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 2019 - 2020 

 

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 

1 1 
Lý luận và Phương pháp Giáo dục thể chất - 

Đại học Giáo dục thể chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
4 HK1 Vấn đáp, thực hành 

2 2 
Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục 

thể thao - Đại học Giáo dục thể chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK1 
 Thực hành trên 

máy tính 

3 3 
Lý luận và phương pháp thể thao trường 

học - Đại học Giáo dục thể chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
2 HK1 Vấn đáp, thực hành 

4 4 

Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể 

thao nâng cao (thay thế KLTN) - Đại học 

Giáo dục thể chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
4 HK2 Vấn đáp, thực hành 

5 5 

Trò chơi vận động, ném bóng nhỏ và 

phương pháp giảng dạy - Đại học Giáo dục 

thể chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
2 HK1 Vấn đáp, thực hành 

6 6 

Điền kinh và phương pháp giảng dạy nâng 

cao (thay thế KLTN) - Đại học Giáo dục thể 

chất 58 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
3 HK2 Vấn đáp, thực hành 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

7 7 
Thực hành chuyên môn - Đại học Giáo dục 

thể chất 58, 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 
3 HK1 Vấn đáp, thực hành 

8 8 
Đánh giá môn học Giáo dục thể chất - Đại 

học Giáo dục thể chất 58, 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK1 Vấn đáp, thực hành 

9 9 
Chuyên sâu bóng chuyền 2 - Đại học Giáo 

dục thể chất 58, 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 4 HK1 Vấn đáp, thực hành 

10 1

0 

Chuyên sâu bóng chuyền 3 - Đại học Giáo 

dục thể chất 58, 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 4 HK2 Vấn đáp, thực hành 

11 1

1 

Đo lường thể thao - Đại học Giáo dục thể 

chất 59  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 
HK2 

Vấn đáp, thực hành 

12 1

2 

Y học thể dục thể thao - Đại học Giáo dục 

thể chất 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK2 Vấn đáp, thực hành  

13 1

3 

Tâm lý học thể dục thể thao - Đại học Giáo 

dục thể chất 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK1 Vấn đáp, thực hành  

14 1

4 

Vệ sinh học thể dục thể thao - Đại học Giáo 

dục thể chất 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK1 Viết/Vấn đáp  

15 1

5 

Đá cầu và Phương pháp giảng dạy - Đại học 

Giáo dục thể chất 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK2 Vấn đáp, thực hành  

16 1

6 

Cờ vua và Phương pháp giảng dạy - Đại học 

Giáo dục thể chất 59 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp của ngành GDTC 2 HK2 Vấn đáp, thực hành  

17 1Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học  - 
Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm trong chuyên ngành GDTH 2 HK1 Vấn đáp 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

7 Đại học Giáo dục Tiểu học A 59 

18 1

8 

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học  - 

Đại học Giáo dục Tiểu học B 59 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm trong chuyên ngành GDTH 2 HK1 Vấn đáp 

19  
Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học  - 

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 59 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm trong chuyên ngành GDTH 2 HK1 Vấn đáp 

20 1

9 

Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 

mầm non - Đại học, Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 60 

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm trong chuyên ngành GDMN 
2 HK2 Vấn đáp, thực hành  

21 2

5 

Thể dục nhịp điệu dành cho trẻ mầm non - 

Cao đẳng Giáo dục Mầm non 61 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 

GDMN 
2 HK2 Thực hành nhóm 

22 2

6 

Thể dục nhịp điệu dành cho trẻ mầm non – 

Đại học Giáo dục Mầm non 59 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành 

GDMN 
2 HK2 Thực hành nhóm 

23 2

7 
Giáo dục thể chất 1 - Đại học khóa 61 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 1 HK1 Thực hành 

24 2

8 
Giáo dục thể chất 2 - Đại học khóa 61 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 2 HK2 Thực hành 

25 2

9 
Giáo dục thể chất 1 – Cao đẳng khóa 61 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 2 HK1 Thực hành 

26 3

0 
Giáo dục thể chất 2 - Cao đẳng khóa 61 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 2 HK2 Thực hành 

27 3

1 
Giáo dục thể chất 3 - Đại học khóa 60 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 2 HK1 Thực hành 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

28 3

2 
Giáo dục thể chất 4 - Đại học khóa 60 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 3 HK2 Thực hành 

29 3

3 
Giáo dục thể chất 3 - Cao đẳng khóa 60 Phát triển kiến thức giáo dục đại cương 3 HK1 Thực hành 

     Quảng Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2019 

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                                         TRƯỞNG KHOA                                

 

                                                                                                               (Đã ký) 

         ThS. Nguyễn Anh Tuấn                       TS. Trần Thủy 

 

 


